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Lòi nói đầu 

Chúng tôi biên soạn cuốn sớch "Hướng dẫn giỏi bài tập Sinh học 

11 (nâng cao)" nhàm giúp các em học sinh rèn luyện kĩ nâng, trà 

lòi CÔJ hỏi và giải bài tập Sinh học. Trên co sở dó, nắm vững kiến 

thức Sinh học n và có khả nâng vận dụng để giỏi quyết những 

vấn dề xày ra trong thục tiễn. 

Cuốn sách dược biên soạn thẽPb cac bài của chưong trình Sinh 

học 11 (nâng cao), mỗi bài gồm 2 phần: 

- Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mối. 

- Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức. 

Trong mỗi phần dều có các câu hỏi và bài tập tróc nghiệm tự 
luận, trác nghiệm khách quan, nhàm giúp các em rèn luyện 

phương pháp trá lòi câu hỏi và giỏi bài tập theo tinh thán đổi mới 

phương pháp dạy học. 

Phần hướng dân trà lòi câu hổi và giài bài tập dược biên soạn 

ngân gọn, đầy dú chính xác, giúp các em nhanh chóng tiếp thu 

kiến thức và có diều kiện mỏ rộng nâng cao kiến thức. 

Sách mới dược xuất bàn lần dầu nên khố tránh khỏi thiếu sót, 

chúng tôi mong nhộn dược ý kiến đóng góp của các bạn dọc. 

Tác giả 
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Phần IV. SINH HỌC co THỀ 

Chương I 

CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG 

A. Chuyên hoá vật chất và nãng lượng ở thực vật 

Bài 1. TRAO ĐỔI NƯỚC Ỏ THỰC VẬT 

I - CẢU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mói 

Cảu 1. Nêu các đặc điểm của lỏng hút liên quan đến quá trình hấp thụ nước 
của rễ. 

Cáu 2. Trình bày hai hiện tượng thể hiện áp suất rẽ và vai trò của nó. 

Cáu 3. Trình bày con đường vận chuyển nước ờ thân. 

Câu 4*. Tại sao hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ờ những cây bụi thấp và ở 
những cây thân thảo? 

Câu 5. Hãy nêu vị trí và vai trò của vòng đai Caspari? 

Câu 6. Trước khi vào mạch gỗ của rễ, nước và chất khoáng hòa tan phải đi 
qua: 

a) Khí khổng. b) Tế bào nôi bì. 

c) Tế bào lông hút. d) Tế bào biểu bì. 

e) Tế bào nhu mô vỏ. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô kiến thức 

Cứu 1. Chọn câu trả lời đúng: Rễ cây ở cạn hấp thụ nước và muối khoáng 

chủ yếu qua bộ phận nàol 

a) Rễ cái. b) Qua miển lông hút. 

c) Qua miền sinh trường. d) Rễ con. 

Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Cấu tạo của lông hút phù hợp với chức năng 

hút nước từ đất? 

a) Thành tế bào mòng không thấm cutin. 
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b) Chỉ có một không bào trung tâm lớn. 

c) Áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp mạnh của rễ. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 3. Chọn câu trả lời đúng: Cơ chế hấp thụ nước và muôi khoáng trong cây? 

a) Thẩm thấu qua màng tế bào. 

b) Đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. 

c) Cơ chế thụ động và cơ chế chủ đông. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Nước vận chuyển trong thân nhờ những lực nào? 

a) Lực hút của lá (do quá trình thoát hơi nước ờ lá). 

b) Lực đẩy của rễ (do quá trình hấp thụ nước). 

c) Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 5. Chọn từ thích hợp: Lực hút của lá, lực liên kết đién vào chỗ trống 
hoàn chỉnh đoạn văn sau: 

Quá trình vận chuyển nước từ rễ lên lá được thực hiện nhờ ..(1).. , lực đẩy 
cùa rễ và ..(2)... giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Câu 1. Để hấp thụ nước, tế bào lông hút có đặc điểm cấu tạo và sinh lí phù 
hợp với chức năng nhận nưóe từ đất: 

- Thành tế bào mỏng, không thấm cutin. 

- Chỉ có một không bào trung tâm lớn. 

- Áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp mạnh của rễ. 

Vì vậy các dạng nước tự do và dạng nưỏc liên kết không chặt từ đất được 
lông hút hấp thụ một cách dễ dàng nhờ sự chênh lệch vể nước (chênh lộch vé áp 
suất thẩm thấu). 

Câu 2. Nước bị đẩy từ rễ lên thân do một lực đẩy gọi là áp suất rề thể hiện 
ở hiện tượng rỉ nhựa và ứ giọt. 

- Hiên tượng ri nhựa: 

Cắt cây thân thảo đến gẩn gốc, sau vài phút sẽ thấy những giọt nhựa rỉ ra từ 
phần thân cây bị cắt. Đó chính là những giọt nhựa do rễ đẩy từ mạch gỗ ở rễ lên 
mạch gỗ ở thân. 

- Hiện tượng ứ giọt. 
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Up cây trong chuông thủy tinh kín, sau một đêm, ta sẽ thây các giọt nước ứ 
ra ờ mép lá. Như vậy, không khí trong chuông thủy tinh đã bão hoà hơi nước, 
nước hị Jẩy từ mạch gỗ của rẽ lên lá không fhoát được thành hơi qua khí khổng 
đã ứ thành các giọt ờ mép lá. 

Càu 3. Đậc điểm của con đường vận chuyển nước ờ thân: 

Nướ; được vận chuyển ở thân chủ yếu bằng một con đường qua mạch gỗ, 
chiểu dà của cột nước phụ thuộc vào chiều dài của thân cây. Tuy nhiên, nước 
cũng có thể vận chuyển theo chiều từ trên xuống ở mạch rây hoặc vận chuyển 
ngang tù mạch gỗ sang mạch rây hoặc ngược lại. 

Quá trình vận chuyển này được thực hiện nhờ lực hút của lá (do thoát hơi 
nước) và lực đẩy của rễ (do áp suất rễ). 

- Đều kiện nước có thể vận chuyển từ rễ lên lá: đó là tính liên tục của cột 
nước, tírh liên tục này có được khi quá trình vận chuyển nước của thân vận 
động. 

- Cc chế đảm bảo sự vận chuyển của cột nước: lực liên kết giữa các phân tử 
nước phũ lớn, cùng với lực bám của các phân tử nước với thành mạch phải 
thắng đuợc khối lượng cột nước. 

Câu 4*. Hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ờ những cây bụi và cây thảo là vì: 
nhũng cíy này thường thấp, dễ bị tình trạng bão hoà hơi nước và áp suất rễ đủ 
mạnh đê đẩy nưóc từ rễ lên lá gây ra hiện tượng ứ giọt. 

Cứu 5. 

- Vịtrí của vòng đai Caspari: nằm ờ tế bào nội bì. 

- Vã trò của vòng đai Caspari: điểu chỉnh lượng nước và kiểm tra các chất 
khoáng loà tan trong nước trước khi vào mạch gỗ của rễ. 

Càu6. b. 

2. Cáu kỏỉ và bài tập củng cô kiến thức 

Cứul. b. 

Cáu2. d. 

Căuì. c. 

Càu4. d. 

Cáu5. 1. Lực hút của lá; 2 Lực liên kết. 
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Bài 2. TRAO Đổl NƯỚC Ỏ THỰC VẬT (tiếp theo) 

l-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu 1. Nêu ý nghĩa của quá trình thoát hơi nưóe ờ lá. 

Cáu 2. Hãy trình bày con đường thoát hơi nước và đặc điểm của chúng. 

Câu 3. Nêu các cơ sở khoa học của việc tưới nước hợp lí cho cây trổng. 

Câu 4*. Hãy nêu đặc điểm cấu trúc của tế bào khí khổng trong mối liên 
quan đến cơ chế đóng mở của nó. 

Câu 5. Quá trình thoát hơi nước của cây sẽ bị ngừng khi: 

a) Đưa cây ra ngoài sáng. b) Tưới nước cho cây. 

c) Tưới nưóc mặn cho cây. d) Đưa cây vào trong bóng tối. 

e) Bón phân cho cây. 

2. Cảu hỏi và bài tập củng cô kiến thúc 

Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Ý nghĩa của sự thoát hơi nước ởlaì 

a) Tạo ra một sức hút nước, một sự chênh lệch về thế nước để nước có thể 
vận chuyển từ rể lên lá một cách dẻ dàng. 

b) Nhiệt độ của bề mặt giảm xuống, tránh cho lá cây khỏi bị đốt nóng. 

c) Giúp khí khổng mở cho dòng khí C02 di từ không khí vào lá, đảm bảo 
cho quang hợp thực hiện một cách bình thường. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Các con đường thoát hơi nước ở la! 

a) Con đường qua khí khổng. 

b) Con đường qua bể mặt lá - cutin. 

c) Con đường qua cuống lá. 

d) Cả a và b. 

Cáu 3. Chọn câu ưả lời đúng: Vận tốc thoát hơi nước qua khí khổng phụ 
thuộc vào yếu tố nào? 

a) Phụ thuộc vào diện tích thoát hơi. 

b) Phụ thuộc vào chu vi của các diện tích đó. 

c) Phụ thuộc vào độ ẩm dất và không khí. 

d) Cả a và b. 
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Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Các yêu tô ảnh hưởng tới hoạt động của tê 

hào khí khống? 

a) Điều kiện ngoại cảnh. b) Điều tiết của hoocmôn. 

c) Hoạt dộng của các bơm ion. d) Cả a, b và c. 

Câu 5. Chọn câu trả lời đúng: Cơ sở khoa học của việc tưới nước hợp lí ( ho 

cây trồng? 

a) Căn cứ vào chỉ tiêu sinh lí về chê độ nước để xác định thời điểm tưới 
nước cho cây. 

b) Cãn cứ vào nhu cầu nước, loại cây, tính chất đất dể xác định liểu lượng 
nước tưới cho cây. 

c) Căn cứ vào nhóm cây để xác định cách tưới cho cây. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 6. Chọn trong các từ: Tạo ra lực hút, chức năng quang hợp điền vào 

chỗ trống hoàn chỉnh đoạn vãn sau: 

Ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước ...(1)... nước, điều hoà nhiệt độ bể mặt 

thoát hơi nước, tạo điều kiện cho C02 từ không khí vào lá thực hiện ...(2)... 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CẢU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Câu 1. Sự thoát hơi nước ờ lá đã tạo ra một sức hút nước, một sự chênh lộch 
vê thẽ nước theo chiều hướng giảm dần từ rể đến lá và nước có thể chuyển từ rễ 
lên lá một cách dễ dàng. Người ta gọi đó là động lực trên của con đường vận 
chuyển nước. Mặt khác, khi thoát một lượng nước lớn như vậy, nhiột đô của bể 
mặt lá giảm xuống, chỉ cao hơn nhiệt độ trong bóng râm môt chút, giúp cây 

chống nóng. Đồng thời giúp khí khổng mở cho dòng C02 đi từ không khí vào 

lá đảm bảo cho quang hợp tiến hành bình thường. 

Cáu 2. 

- Các con đường thoát hơi nước ờ lá gồm: 

+ Con đường qua khí khổng 

+ Con đường qua bé măt lá (qua cutin) 

- Đậc điểm: 

+ Con đường qua khí khổng có vận tốc lớn và điều chỉnh bằng cơ chế dóng, 
mở khí khổng. 

+ Con đường qua cutin có vận tốc nhỏ và không có cơ chế điều chỉnh. 

Câu 3. Đê có một chế độ nước thích hợp, tạo điều kiện tốt cho cây sinh 
trưởng và phát triển nhằm đạt năng suất cao cần chú ý: 
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- Dựa vào sự cân bằng nước của cây trồng (tương quan giữa sự hấp thụ và 
quá trình thoát hơi nước). Nếu trạng thái cân bằng mức âm thì phải tưới nước 
cho cây. 

- Xác định được khi nào cần tưới nước (dựa vào chỉ tiêu sinh lí vể nước). 

- Xác định được lượng nước tưới (dựa vào nhu cầu nước của cây và tính 
chất lí hoá của đất). 

- Xác định được cách tưới phù hợp với từng nhóm cây. 

Cáu 4*. Cấu tạo khí khổng cho thấy mép trong của tế bào khí khổng rất 
dày, mép ngoài mỏng. Do đó, khi tế bào khí khổng trương nước khí khổng mở 
nhanh. Khi tế bào khí khổng mất nước, khí khổng đóng lại cũng nhanh. Như 
vậy, độ mở của khí khổng phụ thuộc chủ yếu vào hàm lượng nước trong các tế 
bào khí khổng còn gọi là tế bào hạt đậu. Khi no nước, vách mỏng của tế bào khí 
khổng căng ra làm cho vách dày cong theo vách mỏng và lỗ khí mờ ra. Khi mất 
nưóe, vách mong hết căng và vách dày uốn thẳng ra, lỗ khí khép lại. 

Cáu 5. e. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Cáu 1. d. 

Cáu 2. d. 

Câu 3. d. 

Cáu 4. d. 

Câu 5. d. 

Câu 6. 1. Tạo ra lực hút; 2. Chức năng quang hợp. 

Bài 3. TRAO Đổl KHOÁNG VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT 

I - CẢU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Câu 1. Các nguyên tô' khoáng được hấp thụ từ đất vào cây theo những cách 
nào? Sự khác nhau giữa các cách đó? 

Cáu 2. Nêu vai trò của các nguyên tố đại lượng: p, K, s. 

Cáu 3. Nêu vai trò chung của các nguyên tô' vi lượng. 

Câu 4*. Tại sao các nguyên tô' vi lượng lại chỉ cẩn với một lượng rất ihỏ 
dối với thực vật? 

Càu 5*. Tại sao nói quá trình hấp thụ nước và chất khoáng liên quan chặt 
chẽ với quá trình hô hấp của rễ? 
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Câu 6. Nồng độ Ca2+ trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1%. Cây sẽ nhận 

Ca2+ bằrg cách nào? 

a) Híp thụ bị động. b) Khuếch tán. 

c) Híp thụ chủ động. d) Thẩm thấu. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cỏ kiên thức 

Cùu 1. Chọn câu trả lời đúng: Clìút khoáng dược rễ cây hấp thụ theo các 

cách nù(l 

a) Híp thụ bị động. 

b) Híp thụ chủ động. 

c) Híp thụ bị động và chủ động. 

d) Híp thụ theo dòng nước vào rễ lên lá. 

Càu 2. Chọn câu trả lời đúng: Cơ chế hấp thụ hi động các nguyên tô 

khoáng :ửy rư như thếnừóĩ 

a) Các ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao 
đến thấp 

b) Cic ion khoáng hoà tan trong nước và vào rễ theo dòng nước. 

c) Cic ion khoáng hút bám trên bể mặt các keo đất và trên bề mặt rễ trao 
đổi với mau khi có sự tiếp xúc giữa rề và dung dịch đất. 

d) Ci a, b và c. 

Cáu 3. Chọn câu trả lời đúng: Nêu cơ chế húp thụ chủ động các nguyên tô' 
khoáng? 

a) Sị hấp thụ thể hiện tính thấm chọn lọc cùa màng sinh chất. 

b) Cic chất khoáng được vận chuyển từ nơi có nồng đô thấp ở đất đến nơi 
có nồng Jộ cao. 

c) Si hấp thụ này đòi hỏi tiêu tốn nhiều năng lượng (tức là có sự tham gia 
của ATPvà một chất trung gian gọi là chất mang). 

đ) G a, b và c. 

Cáu 4. Tim nội dung phù hợp điển vào chỗ trống hoàn chỉnh bảng: Vai trò 
của các tguyên tô đa lượng vù vi lượng. 

STT Nguyên tô 
Dạng ion được 

hấp thụ 
Chức năng 

Triệu chứng 

thiếu dinh dưỡng 

1 Nitơ 

2 Kali 

3 Phótpho 

4 Lưu huỳnh 

1 I 



STT Nguyên tố Dạng ion được 
hấp thụ Chức năng Triệu chúng 

thiếu dinh dưỡng; 

5 Canxi 

6 Magiê 

7 Clo 

8 Đổng 

9 Sắt 

Cáu 5. Chọn câu trả lời đúng: Vai trồ của các nguyên tố vi lượng \à siêu vi 
lượng đối với thực vật là gH 

a) Là thành phần không thể thiếu được ở hầu hết các enzim. 

b) Chúng hoạt hoá cho các enzim trong quá trình trao đổi chất. 

c) Chúng liên kết với các chất hữu cơ tạo thành hợp chất hữu cơ - kim loại 
vai trò quan trọng trong trao đổi chất của thực vật. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 6. Chọn từ trong các từ: Vai trò cấu trúc, cấu tạo các đại phứt tử điển 
vào các chỗ trống hoàn chỉnh đoạn văn sau: 

Vai trò của các nguyên tô' khoáng đa lượng: chủ yếu đóng ...(1)... rong các 
thành phần của tế bào, mô, cơ quan và là thành phần ...(2)... trong cơ thể. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VẢ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cảu 1. Các nguyên tố khoáng hoà tan trong nước và được hấp thụ cùng với 
dòng nước từ đất vào rễ lên lá. Nhưng phần lớn các nguyên tố khoáng lược hấp 
thụ vào cây dưới dạng ion qua hệ thống rể. Có hai cách hấp thụ các ioa khoáng 
ở rễ đó là hấp thụ bị động và hấp thụ chủ động. Sự khác nhau giữa 2 cách hấp 
thụ này là: 

- Hấp thụ bị động: các ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch nổng độ 
từ cao đến thấp, theo dòng nưóe vào rễ cây và hút bám trao đổi. 

- Hấp thụ chủ động: tính chủ động ờ đây được thể hiện ở tính thím chọn 
lọc của màng sinh chất và các chất khoáng cần thiết cho cây đẻu dược vận 
chuyển trái với quy luật khuếch tán, nghĩa là nó vận chuyển từ nơi có nồng đô 
thấp ờ đất đến nơi có nồng độ cao, thậm chí rất cao (hàng chục, hàng răm lần) 
ờ rễ. Vì cách hấp thụ khoáng này mang tính chọn lọc và ngược vớ) građien 
nồng độ nên cần thiết phải có năng lượng, tức là sự tham gia của ATP và của 
một chất trung gian, thường gọi Jà chất mang. ATP và chất mang được :ung cấp 
từ quá trình trao đổi chất (chủ yếu từ quá trình hô hấp). 
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Cáu 2. Các nguyên tố đa lượng thường đóng vai trò cấu trúc trong tế bào, là 
thành phần của các đại phân tử trong tế bào (prôtêin, lipit, axit nuclêic...). Các 
nguyên tô đại lượng còn ảnh hường đến tính chất của hệ thống keo trong chất 
nguyên sinh như: diện tích bề mặt, dộ ngậm nước, độ nhớt và độ bền vững của 
hệ thông keo. 

Câu 3. Các nguyên tô' vi lượng thường là thành phần không thể thiếu được 
ở hầu hết các enzim. Chúng hoạt hoá cho các enzim này trong các quá trình 
trao đổi chất của cơ thể. Các nguyên tố vị lượng còn liên kết với các chất hữu 

cơ tạo thành hợp chất hữu cơ - kim loại. Các hợp chất này có vai trò rất quan 
trọng trong các quá trình trao đổi chất. 

Càu 4*. Các nguyên tô vi lượng trong cây tham gia cấu trúc nên các bộ 
phận cơ thể. Chúng có vai trò là hoạt hoá các enzim trong quá trình trao đổi 
chất nên chúng rất quan trọng đối với cây và chỉ cẩn một lượng rất nhỏ. 

Câu 5*. Phần lớn các chất khoáng được cây hấp thụ theo cách chủ động thể 
hiện ờ tính thấm có chọn lọc của màng sinh chất. Các chất khoáng cần thiết cho 
cây đều được vận chuyển ngược với građien nồng độ nên rất cần có năng lượng 
ATP và một chất mang. ATP và chất mang được cung cấp từ quá trình trao đổi 
chất (chủ yếu từ quá trình hô hấp, nên quá trình hấp thụ nưóc và chất khoáng 
liên quan chặt chẽ với quá trình hô hấp cùa rễ. 

Cáu 6. c. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô kiến thức 

Câu 1. c. 

Cáu 2. d. 

Cáu 3. d. 

Cáu 4. Vai trò các nguyên tố đa lượng và vi lượng. 

srr Nguyên 
tô' 

Dạng ion 
đươc hấp thu 

Chức năng Triệu chứng thiếu dinh 
dưỡng 

1 Nitơ NO3 ; NH4 Thành phần cùa prôtêin, 
axit nuclêic 

sinh trưởng bị còi cọc, lá 
có màu vàng 

2 Kali K+ Cation nội bào chủ yếu giữ 
cân bằng nước và ion 
trong tế bào, nhân tô' phụ 
gia của enzim 

Lá màu vàng nhạt, mép 
lá màu đỏ và nhiẻu chấm 
đỏ ờ mặt lá 

3 Phôtpho PO4' 

H2PC>4 

Thành phần cùa axit 
nuclêic, ATP. Cần cho 
nở hoa, đâu quả, phát triển 
rễ 

Lá nhỏ có màu lục đậm, 
màu của thân không bình 
thường, sinh trưởng rể bị 
tiêu giảm 

4 Lưu 
huỳnh 

SO4- Thành phần của prôtêin Lá mới có màu vàng, sinh 
trưởng rễ bị tiêu giảm 
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5 Canxi Ca2+ Hình thành bản giữa ờ 
thành tế bào, nhân tô' phụ 
gia cùa enzim 

Lá nhỏ, mểm, mẩm đỉnh 
bị chết 

6 Magiê Mg2+ Thành phần của clorophyl, 
nhân tố phụ gia của enzim 

Lá có màu vàng 

7 Clo CL+ Duy trì cân bằng ion, tham 
gia trong quang hợp 

Lá nhỏ có màu vàng 

8 Đồng Cu2+ Thành phần của một số 
xitôcrôm, nhân tố phụ gia 
của enzim 

Lá non có màu lục đậm 
không bình thường 

9 Sắt Fe2+, Fe3+ Thành phần cùa các 
xitôcrôm, nhân tố phụ gia 
cùa enzim tổng hợp 
clorophyl 

Gân lá có màu vàng và 
sau đó cả lá có màu vàng 

Câu 5. d. 

Cáu 6. 1. Vai trò cấu trúc; 2. Cấu tạo các dại phân tử. 

Bài 4. TRAO Đổl KHOẢNG VÀ NITO ỏ THỰC VẬT (tiếp theo) 

I-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu 1. Nêu vai trò của nitơ trong đời sống thực vật. 

Cầu 2. Nêu quá trình cố định nitơ khí quyển và vai trò của nó. 

Cáu 3. Nêu vai trò của quá trình khử NO3 và quá trình dồng hoá NH3. 

Cáu 4*. Hãy nêu mối quan hộ giữa chu trình Crep với quá trình đồng hoá 

NH3 trong cây. 

Cáu 5. Chọn phương án trả lòi đúng: Quá trình khử NOJ (NO3 -> NH4 

a) Thực hiện chỉ ờ trong cây. 

b) Là quá trình ôxi hoá nitơ trong không khí. 

c) Thực hiện nhờ enzim nitrôgenaza. 

d) Bao gổm phản ứng khử NO2 thành NO3 . 

e) Không có ý nào đúng. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Cáu 1. Chọn câu trả lòi đúng: Nguồn cung cấp nitơchủ yếu cho cây là gì? 
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ít) Đất. b) Khí quyển, 

c) Các trận mưa có sấm sét. d) Phíln bón vô cơ. 

Cảu 2. Chọn câu trả lời đúng: Vai trò của nitơdỏi với thực vật lù gì? 

a) Tham gia vào thành phần của các đại phân tử hữu cơ. 

b) Tham gia vào thành phđn enzim. 

c) Tham gia thành phần hoocmôn. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Điêu kiện để quá trình cô đinh nitơ khí 

quyển có thể xảy ra là gì? 

a) Có các lực khử mạnh và được cung cấp nãng lượng ATP. 

b) Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza. 

c) Thực hiện trong điều kiện kị khí. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Quá trình khử NO3 xảy ra theo các bước 

nào sau đây? 

a) N03 + NAD(P)H + H+ + 2e" -» N02 + NAD(P)+ + H2Ơ 

b) N02 + 6Feredoxin khử + 8H+ + 6e —> NH4 

c) Axit pruvic + NH3 + 2H+ -» Alanin + H20 

d) Cả a và b. 

Cáu 5. Chọn câu trả lời đúng: Các phản ứng khử amin hoá để hình thành 

các axit arnin? 

1. Axit piruvic + NH3 + 2H+ -» alanin +H20 

2. Axit glutamic + NH3 + 2H+ glutamin + H20 

3. N02 + 6Feredoxin khử + 8H+ + 6e —> NH4 

4. Axit íumaric + NH3 -> aspactic 

5. Axit ôxaloaxêtic + NH3 + 2H+ -> aspatic + H20 

6. N03 + NAD(P)H + H+ + 2eT -> N02 + NAD(P)+ + H20 

a) 1,2, 3,4 b) 3, 4, 5, 6 

c) 1,2,4 5 d) 2, 3, 4, 6. 

Cứu 6. Chọn từ trong các từ: amôn hoá, axit amin điền vào chỗ trống hoàn 
chỉnh đoạn văn sau: 
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Quá trình biến đổi nitơ trong cây: quá trình ...(1)... và quá trình 
hình thành ...(2)... là hai quá trình hình thành nên các hợp chất chứa nitơ 
trong cây. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Cáu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu 1. Nitơ có trong thành phần của hầu hết các chất trong cây: prôtêin, 
axit nuclêic, các sắc tố quang hợp, các hợp chất dự trữ năng lượng: ADP, ATP, 
các chất điểu hoà sinh trường... Như vậy, nitơ vừa có vai trò cấu trúc, vừa tham 
gia vào các quá trình trao đổi chất và năng lượng. Nitơ có vai trò quyết định đến 
toàn bộ các quá trình sinh lí của cây trồng và có vai trò đặc biệt đối với sự sinh 
trưởng, phát triển của cây trồng và do đó nó quyết định nảng suất và chất lượng 
thu hoạch. 

Cáu 2. Nitơ phân tử (N2) có một lượng lớn trong khí quyển, nhưng phần 
lóm thực vật vẫn không thể sử dụng được khí nitơ này. Để sử dụng được lượng 
nitơ phân tử trong khí quyển, một số vi khuẩn sống tự do và cộng sinh đã nhờ 

enzim nitrôgenaza và lực khử mạnh để khử N2 thành dạng nitơ cây có thể sử 
dụng được. Quá trình đó có thể tóm tắt như sau: 

2H 2H 2H 

N s N NH = NH NH2 -NH2_\^2NH3 

Điều kiện để xảy ra quá trình cô' định nitơ khí quyển: 

- Có các lực khử mạnh. 

- Được cung cấp năng lượng ATP. 

- Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza. 

- Thực hiện trong điểu kiện kị khí. 

Các vi khuẩn tự do có thể cố định hàng chục kg NH4 /ha/năm các vi khuẩn 

công sinh có thể cố định hàng trăm kg NH4/ha/năm làm giàu lượng nitơ ữong 

đất, quyết định năng suất và chất lượng thu hoạch. 

Cứu 3. - Vai trò của quá trình khử NO3 : 

Cây hút được từ đất cả hai dạng niơ ôxi hoá (NO3) và nitơ khử (NH4) 

nhưng cây chỉ cần dạng NH4 để hình thành các axit amin nẽn viộc trước tiên 

mà cây phải làm là biến đổi dạng NO3 thành dạng NH4: NO3 —> 

N02 -> NH4 . NH4 là nguyên liêu hình thành các axit amin cho cây sử dụag. 

- Vai trò của quá trình đồng hoá NH3 trong cây: 
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Quá trình hô hấp của cây tạo ra các axit (R-COOH) và nhờ quá trình trao 

đổi nitơ các axit này có thêm gốc NH2 đổ thành các axit amin: alanin, 
glactamin, aspactic. 

Tỉr các axit amin này, thống qua quá trình chuyển ainin hoá, 20 axit amin 
sẽ được hình thành trong mô thực vật và là nguyên liệu để hình thành các loại 
prôtêin khác nhau, cũng như các hợp chất thứ cấp khác. 

Các axit amin được hình thành còn có thể kết hợp với nhóm NHị hình 

thành các amit: axit amin dicacbonxilic + NH3 —> amit. 

Đây là cách tốt nhất để thực vật không bị ọ độc khi NH3 bị tích luỹ. 

Càu 4. Mối quan hệ giữa chu irình Crep với quá trình đồng hoá NH3 trong 

cây là: chu trình Crep cung cấp các axit để đổng hoá NH3 trong cây. 

Câu 5. a. 

2. Câu hỏi và bài tập củng có kiến thức 

Câu 1. a. 

Câu 2. a. 

Cáu 3. d. 

Câu 4. d. 

Cáu 5. c. 

Câu 6. 1. Amôn hoá; 2. Axit amin. 

Bài 5. TRAO Đổl KHOÁNG VÀ NITƠ Ỏ THỰC VẬT (tiếp theo) 

I - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Cáu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu 1. Hãy trình bày ảnh hưởng ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm đất đến quá 
trình hấp thụ các chất khoáng và nitơ? 

Cáu 2. Giải thích tại sao đất chua lại nghèo dinh dưỡng? 

Cáu 3. Vì sao khi trồng cây người ta phải thường xuyên xới đật ở gốc cây 
cho tơi xốp? 

Cáu 4. Hãy cho môt ví dụ vể cách tính lượng phân bón cho một thu hoạch 
định trước? 

Cáu 5*. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Khi lá cây bị vàng (do thiếu chất 
diệp lục), nhóm nguyên tố khoáng nào liên quan đến hiên tượng này: 

a) p, K, Fe b) s, p. K 

c) N, Mg, Fe d) N, K, Mn e) p, K, Mị 
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2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: Các nhân tô' môi trường nào ảnh hưởrig đến 
quá trình trao đổi khoáng và nitơ của thực vậtl 

a) Ánh sáng, nhiệt độ. b) Độ ẩm đất, độ thoáng khí. 

c) Đô pH của đất. d) Cả a, b và c. 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: Căn cứ nào để xác định lượng phân bón cho 
cây trổng? 

a) Căn cứ vào nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng. 

b) Căn cứ vào khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất. 

c) Căn cứ vào hệ số sử dụng phân bón. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Những căn cứ để xác định thời kì bốn phán 
cho cây trồng? 

a) Căn cứ vào các giai đoạn trong quá trình sinh trưởng của mỗi loại cây 
trồng. 

b) Căn cứ vào các dấu hiệu bên ngoài của lá cây. 

c) Dựa vào diều kiện thời tiết từng vùng. 

d) Cả a và b. 

Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: Cây trồng có các cách bón phún nùol 

a) Bón lót trước khi trồng cây. 

b) Bón thúc trong quá trình sinh trưởng của cây. 

c) Bốn vào đất hoậc bón qua lá. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 5. Chọn từ trong các từ: Ánh sáng, nhiệt độ, bón cách nào điềm vào 

chỗ ữống hoàn chỉnh đoạn văn sau: 

Các nhân tố môi trường như: ...(1)..., nước, độ pH, độ thoáng khí đềỉU ảnh 
hưởng đến quá trình trao đổi khoáng và nitơ. 

Bón phân hợp lí cho cây trổng phải dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn: 
bón bao nhiêu? Bón khi nào? ...(2)7..? Bón loại phân gì? 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Câu 1. Mối quan hệ giữa ánh sáng, nhiệt độ và nước đến quá trình hấp thụ 
khoáng và nitơ. 

18 



- Ánh sáng: ánh sáng có ảnh hường đến quá trình hấp thụ khoáng và nitơ 
nên cư sở ánh sáng liên quan chặt chẽ với quá trình quang hợp, quá trình trao 
đổi nước của cây. 

- Nhiệt độ: khi tăng nhiệt độ ở một giới hạn nhất định đã làm tăng sự hấp 
thụ các chất khoáng và nitơ. Nguyên nhân chính là do nhiệt độ ảnh hưởng trực 
tiếp đến quá trình hổ hấp của hệ rễ. 

-Độ ẩm đất: độ ẩm đất liên quan chặt chẽ với quá trình trao đổi khoáng và 
nitơ. Hàm lượng nước tự do trong đất nhiều sẽ giúp cho việc hoà tan nhiều các 
ion khoáng và các ion này dể dàng được hấp thụ theo dòng nước. Độ ẩm đất 
cao sẽ giúp cho hệ rễ sinh trưởng tốt và tăng diện tích tiếp xúc của rễ với các 
phần tử keo đất và quá trình hút bám trao đổi các chất khoáng và nitơ giữa rễ và 
đất được tăng cường. 

Câu 2. Đất chua là đất có độ pH axit. Đất có độ pH axit thường ít các 

nguyên tố dinh dưỡng. Vì các nguyên tố này bị các ion hiđrô (H+) thay thế trên 
bề mặt keo đất và khi ờ dạng tự do thì dễ bị rửa trôi làm cho đất nghèo dinh 
dưỡng. 

Cáu 3. Cần phải thường xuyên xới đất ở gốc cây trồng là để đất thoáng khí. 

Trong hố hấp của rễ có sinh ra C02. C02 này có sự trao đổi với các ion khoáng 

bám trên bề mặt keo đất. Khi có nồng độ C02 cao thì sự trao đổi này diễn ra 

mạnh hon. 

Mặt khác nồng độ 02 trong đất cao giúp cho hệ rễ hô hấp mạnh hơn và tạo 
ra áp suấ: thẩm thấu cao để nhận nước và chất dinh dưỡng từ đất. 

Câu 4. Ví dụ: tính lượng phân bón nitơ cần thiết để có một thu hoạch 150 
tạ chất khô/ha. Biết rằng, nhu cầu dinh dưỡng của lúa là: 1,4kg nitơ/tạ chất khô, 
lượng chít dinh dưỡng còn lại trong đất bằng 0, hệ số sử dụng phân nitơ là 
60% 

___ 1,4.150.100 - 
Lượng nitơcần phải bón: -- = 350kg nitơ/ha. 

60 

Câu ĩ*, c. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô kiến thức 

Câu ĩ. d. 

Câu ĩ. d. 

Câu ĩ. d. 

Câu Ẩ. d. 

Câu ỉ. 1. Ánh sáng, nhiêt độ; 2. Bón cách nào. 

19 



BÀI 7. QUANG HỢP 

I-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Câu 1. Nêu vai trò của quá trình quang hợp. 

Câu 2. Nêu các đặc điểm về hình thái, cấu trúc của lá phù hợp vóri chức 
năng quang hợp. 

Cáu 3. Nêu đặc điểm cấu trúc của hạt, chất nền trong lục lạp liên qu an đến 
việc thực hiện pha sáng, pha tối của quang hợp. 

Câu 4. Những cây lá màu đỏ có quang hợp không? Tại sao? 

Câu 5. Hãy tính lượng C02 và lượng 02 giải phóng của 1 ha rừng vóri năng 

suất 15 tấn sinh khối/năm. 

Câu 6. Ý nào sau đây không đúng với tính chất của diệp lục? 

a) Hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và cuối của ánh sáng nhìn thấy. 

b) Có thể nhận năng lượng từ các sắc tô' khác. 

c) Khi được chiếu sáng có thể phát huỳnh quang. 

d) Màu lục liên quan trực tiếp đến quang hợp. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Vai trò của quang hợp đối với sự sốíng của 
sinh vật trên Trái Đấtl 

a) Quang hợp tạo ra hầu hết các chất hữu cơ trên Trái Đất. 

b) Quang hợp tích luỹ năng lượng để các sinh vật sử dụng cho các quiá trình 
sống của chúng. 

c) Quang hợp giúp điểu hoà ti lệ C02 và 02 trong khí quyển. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Hình thái, cấu trúc cùa lá liên qiuatì đến 
chức năng quang hợp như thể nào? 

a) Lá có hình bản mỏng luôn hướng vé phía ánh sáng. 

b) Diệp lục tập trung ở tệ' bào mô giậu để trực tiếp hấp thụ ánh sáng. 

c) Hộ mạch dẫn toả đến từng tế bào nhu mô, mô khuyết có nhiều kchiảng 
trống. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Các nhóm sắc tô' trong quang hợfp gồm 
những nhóm nào? 
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a) Nhóm sắc tố chính (diệp lục) gồm diệp lục a và diệp lục b. 

b) Nhóm sắc tô' phụ (carôtenôit) gồm carôten và xantôphyl. 

c) Nhóm sắc tố phicôbilin. 

d) Cả a và b. 

Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: Vui trò cùa cúc nhóm sắc tố trong quang hợp? 

a) Hấp thụ và chuyển nàng lượng thu được cho quá trình quang phân li 
nước và các phản ứng quang hoá để hình thành ATP và NADPH. 

b) Nhóm carôtenôit sau khi hấp thụ ánh sáng đã chuyển năng lượng thu 
được cho clorophyl. 

c) Giúp cây hấp thụ C02 cho quang hợp. 

d) Cá a và b. 

Cáu 5. Chọn câu trả lời đúng: Lục lạp có cấu trúc như thê nào để thực hiện 

hai pha quang hợp? 

a) Q'u trúc hạt thực hiện pha sáng. 

b) cíu trúc chất nền thực hiện pha tối. 

c) Ck> hệ sắc tố quang hợp. 

d) Ci a và b. 

Cáu 6. Chọn từ trong các từ: Cáu trúc hạt, cấu trúc chất nền điền vào chỗ 
trống hoìn chỉnh đoạn văn sau: 

Lá (cơ quan quang hợp), lục lạp (bào quan thực hiộn chức năng quang hợp) 
đều có hình dạng và cấu trúc phù hợp với chức năng của nó. Lục lạp có ...(1)... 
thực hiệr. pha sáng, ...(2)... thực hiện pha tối. 

II - HƯỨNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cául. Quang hợp là một quá trình mà hầu hết sự sống trên Trái Đất đểu 
phụ thuíc vào nó. Quang hợp tạo ra hầu hết chất hữu cơ trên Trái Đất. Động 
vật lấy tiức ẳn trực tiếp từ thực vật. Nhu cầu àn, mặc, ờ của con người được 
cung cấp gián tiếp (qua động vật) và trực tiếp từ thực vật. Như vậy cuộc 
sống củi con người và các sinh vật trên Trái Đất phụ thuộc hoàn toàn vào 
quá trìnt quang hợp. 

Hâu hết các dạng năng lượng sử dụng cho các quá trình sống của các 
sinh vật trên Trái Đất đều được biến đổi từ năng lượng ánh sáng mặt trời nhờ 
quang hơp. 

Quá trình quang hợp của thực vật trên Trái Đất đã hấp thụ cơ2 và giải 

phóng O; vào khí quyển. Nhờ đó tỉ lệ C02 và 02 trong khí quyển luôn được cân 

bằng, đản bảo sự sống bình thường trên Trái Đất. 
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Câu 2. Lá thường có dạng bản mỏng, luôn hướng về phía ánh sáng 
và có cấu trúc phù hợp với chức nãng quang hợp như: phía trên có lớp biểu bì 
trong suốt cho ánh sáng đi qua. Lớp giữa là tế bào mô giậu chứa lục lạp, có các 
mạch dẫn, khoảng trống gian bào và phía dưới có lóp biểu bì cùng với các khí 
khổng để cho khí khuếch tán vào và ra dễ dàng thuận lợi cho quang hợp. 

Câu 3. Cấu trúc của hạt (grana). Gồm các tilacôit chứa hệ sắc tố, các chất 
truyền êlectron và các trung tâm phản ứng. 

Chất nền (strôma): gồm thể keo có đô nhớt cao, trong suốt và chứa nhiểu 
enzim cacbôxi hoá. 

Cáu 4*. Những cây màu đỏ vẫn có nhóm sắc tố màu lục, nhưng bị che 
khuất bởi màu đỏ của nhóm sắc tố dịch bào là antôxianin và carôtenôit. Do vậy, 
những cây này vẫn quang hợp bình thường, nhưng cường độ quang hợp thường 
không cao. 

Câu 5*. Có thể tính toán dựa trên phương trình quang hợp: 

nC02 + nH20 —> (CH20)n + n02 

Sau khi tính phân tử lượng của C02, 02, CH20 suy ra cho 15 tấn sinh khối 

của rừng. 

CâuS.d. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Câu 1. d. 
Cáu 2. d. 

Câu 3. d. 
Câu 4. d. 
Câu 5. d. 

Câu 6. 1. Cấu trúc hạt; 2. Cấu trúc chất nền. 

BÀI 8. QUANG HỢP ỏ CÁC NHÓM THỰC VẬT 

l-CAU HỔI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu 1. Nêu vai trò của pha sáng trong quang hợp. 

Cáu 2. Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình cô' tịnh 

C02 của ba nhóm thực vật. 
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Cáu 3*. Giải thích sự xuất hiện các con đường cô' định cơ2 ở thực vật c4 
và CAM. 

Cáu 4. Hãy chọn phương án trả lời đứng: Pha sáng của quang hợp cung cấp 
cho chu trình Canvin: 

a) Năng lượng ánh sáng b) COt 

c) H20 d) ATP và NADPH. 

Cáu 5*. Hãy chọn phương án trả lời đúng: Ti thể và lục lạp đều: 

a) Tổng hợp ATP b) Lấy e từ H20 

c) Khử NAD+ thành NADH d) Giải phóng 02. 

Câu 6*. Hãy chọn phương án trả lời đúng: Trong quang hợp, các nguyên tử 

ôxi của CO2 cuối cùng sẽ có mặt ở đàu? 

a) 02 thải ra b) Glucôzơ 

c) 02 và glucôzơ d) Glucôzơ và H20. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô kiến thức 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: Quang hợp ỏ các nhóm thực vật gồm các pha 
nào? 

a) Pha sáng. b) Pha tối. 

c) Pha tổng hợp. d) Cả a và b 

Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Pha sáng cùa quang hợp được thực hiện 
hằng các phàn ứng nào? 

a) Phản ứng kích thích của chất diệp lục bời các phôtôn ánh sáng. 

b) Phản ứng quang phân li nước nhờ năng lượng hấp thụ từ các phôtôn. 

c) Các phản ứng quang hoá hình thành ATP và NADPH. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Pha tôi được thực hiện bâng các chu trình 
của các nhóm thực vật nào? 

a) Con đường cố định C02 ờ thực vật C3 - chu trình Canvin. 

b) Con đường cô' định C02 ờ thực vật C4 - chu trình Hatch - Slack. 

c) Con đường cô' định C02 ờ thực vật CAM. 

d) Cả a, b và c. 
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Câu 4. Tìm nội dung phù hợp điển vào ô trống hoàn thành bảng sau: 

STT Đăc điểm Thực vật c3 Thực vật c4 Thực vật CAM 

1 Hình thái giải phẫu 

2 Cường độ quang hợp 

3 Điểm bù C02 

4 Điểm bù ánh sáng 

5 Nhiệt độ thích hợp 

6 Nhu cầu nước 

7 Hô hấp ánh sáng 

8 Năng suất sinh học ỉ 

Cáu 5. Chọn từ trong các từ: Chất diệp lục, quang phán li nước điền vào 
chỗ trống hoàn chỉnh đoạn văn sau: 

Pha sáng của quang hợp được thực hiện bằng các phản ứng sau: phản úng 
kích thích của ...(1)... bởi các phôtôn ánh sáng, phản ứng ...(2)... nhờ nãng 
lượng hấp thụ từ các phôtôn, các phản ứng quang hoá hình thành ATP và 
NÀDPH. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu I. Pha sáng là pha ổxi hoá nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc 

hình thành ATP và NADPH, đồng thời giải phóng 02 vào khí quyển. 

Trong pha này, hệ sắc tố thực vật hấp thụ năng lượng của các phôtôn ánh 
sáng theo phản ứng kích thích chất diệp lục (chdl): chdl + hv = chdl* = chdl** 

(chdl: trạng thái bình thường, chdl*: trạng thái kích thích, chdl**: trạng 
thái bền thứ cấp). 

Năng lượng kích thích chất diệp lục ở hai trạng thái chdl* và chdl** được 
sử dụng cho các quá trình: quang phân li nước và phôphorin hoá quang hoá để 
hình thành ATP và NADPH thông qua hai hệ quang hoá: hệ quang hoá I và hệ 
quang hoá II (PSI và PSII) theo phản ứng: 

12H20 + 18ADP + 18P vô CƠ+ 12NADP+ -> 18ATP + 12NADPH + 6Ơ2 

Cáu 2. Nhóm thực vật c3 quang hợp trong điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, 

nồng độ C02,02 bình thưòng. 

Nhóm thực vật c4 quang hợp trong điều kiện ánh sáng cao, nhiệt độ cao, 

nồng độ 02 cao, trong khi đó nồng độ C02 lại thấp ở vùng nhiệt đới nóng ẩm 

kéo dài, nên phải có quá trình cô' định C02 hai lần. Lần 1 nhằm lấy nhanh C02 
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vốn ít ừ ỉkhông khí và tránh được hò hấp ánh sáng. Lẩn 2 cố định C02 trong chu 

trình Canvin dế hình thành các hơp chất hữu co trong các tế bào bao bó mạch. 

Nhóm thực vật CAM gồm các thực vật sống ở vùng sa mạc trong điều kiện 

khò hạn kco dài như: dứa, xương rồng, thuốc bỏng, các cây mọng nước ở sa 

mạc .. Vì lấy được nước rất ít, nhóm thực vật này phái tiết kiệm nước đến mức 

tỏi đa bàng cách đóng khí khổng vào ban ngày và quá trình nhận C02 phải tiến 

hành vào ban đêm khi khí khổng mờ. 

Như vậy, nhóm thực vật C4 quang hợp được thực hiện ở hai không gian 

khác nhau, còn thực vật CAM quang hợp được thực hiện ở hai thời gian khác 

nhau. 

Cứu 3. Nhóm thực vật c4 bao gồm một sô' loài thực vật sống ở vùng nhiệt 

đới và cân nhiệt dới như mía, rau dền, ngô, cao lương, kê... tiến hành quang hợp 

theo con đường c4 - chu trình c4. Đó là phản ứng thích nghi sinh lí đối với 

cường đỏ ánh sáng mạnh. 

Thực vật CAM gồm những loài mọng nước sống ở các vùng hoang mạc 

khô hạn (ví dụ: cây xương rồng) và các loài cây trồng như cây dứa, thanh long. 

Đê tránh mất nước do thoát hơi nước, khí khổng của các loài cây mọng nước 

đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm. Nhưng như vậy thì chúng sẽ không 

quang hợp được. Để thoát khỏi tình trạng ấy, thực vật mọng nước đã chọn được 

một con đường cố định cơ2 theo cách riêng của mình. Con đường đó gọi là chu 

trình CAM. 

Càu 4. d. 

Câu 5. a. 

Câu 6. d. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô kiến thức 

Cáu 1. d. 

Câu 2. d. 

Cáu 3. d. 

Càu 4. 

STT Đặc điểm Thực vật C-ị Thực vật c4 Thực vật CAM 

1 Hình thái giải 

phẫu 
- Có một loại 

lục lạp ở tế bào mô 

giậu. 

- Có hai loại 

lục lạp ờ tế bào 

mô giậu và bao bó 

mạch. 

Có một loại 

lục lạp ở tế bào mô 

giậu 

- Lá bình thường - Lá bình thường. - Lá mọng nước 

25 



2 Cường độ 
quang hợp 

10-30 

mgCƠ2/dm2 giờ 

30-60 

mgC02/dm2.giờ 

10-15 

mgC02/dm2.giờ 

3 Điểm bù C02 30-70ppm 0-10ppm Thấp như C4 

4 Điểm bù ánh 

sáng 

Thấp: 1/3 ánh sáng 

mặt ười 

toàn phần 

Cao, khó xác định Cao, 

khó xác định 

5 Nhiệt độ 
thích hợp 

20-30°C 25-35°C Cao: 30—40°C 

6 Nhu cầu nước Cao Thấp, bằng 1/2 C3 Thấp 

7 Hô hấp ánh 

sáng 

Có Không Không 

8 Năng suất 

sinh học 

Trung bình Cao gấp đôi C3 Thấp 

Câu 5. 1. Chất diệp lục; 

2. Quang phân li nước. 

Bài 9. ẢNH HƯỎNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH 

ĐẾN QUANG HỢP 

ỉ-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Câu 1. Phân tích mối quan hộ giữa quang hợp và nồng độ C02. 

Cáu 2. Phân tích mối quan hệ giữa quang hợp và cường độ, thành phần 
quang phổ ánh sáng. 

Câu 3. Nêu đặc điểm của mối quan hộ giữa nhiột độ và quang hợp. 

Cáu 4. Nêu vai trò của nước đối vói quang hợp. 

Câu 5. Nêu vai ưò của dinh dưỡng khoáng dối với quang hợp. 

Câu 6*. Hãy chọn phương án trả lời đúng: Ánh sáng có hiệu quà nhất đối 
với quang hợp là: 

a) Xanh lục b) Vàng 

c) Xanh tím d) Đỏ e) Da cam. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô' kiến thức 

Cáu ỉ. Chọn câu trả lời đúng: Mối quan hệ giữa quang hợp và nồng độ co {ì 

a) C02 trong không khí là nguồn cung cấp cacbon cho quang hợp. 
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b) Nông độ C02 trong không khí quyết dịnh cường độ của quá trình quang hợp. 

c) Càng nhiều C02 thì cường độ của quang hợp càng tăng. 

d) Cá a và b. 

Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Tliếnào là điểm hù C07? 

a) Là nồng độ C02 tôi thiểu để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp 

bằng nhau. 

b) Là nóng độ C02 tối đa để cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hò hấp. 

c) Là nổng độ C02 tối đa để cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp. 

d) Cả b và c. 

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Thế nào lù điểm bão hoà cơ2? 

a) Là nồng độ C02 tối thiểu để cường độ quang hợp đạt cao nhất. 

b) Là nồng độ C02 tối đa đế cường độ quang hợp đạt cao nhất. 

c) Là nông độ C02 thích hơp cho thực vật quang hợp tốt. 

d) Cả a, b và c. 

Càu 4. Chọn câu trả lời đúng: Nước có ảnh hưởng như thế nào đến quang hợpl 

1. Ảnh hưởng đến độ mở khí khổng (ảnh hường đến tốc độ hấp thụ C02 
vào lục lap). 

2. Ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng và kích thước của lá. 

3. Không làm ảnh hưởng đến tốc độ vận chuyển các sản phẩm quang hợp. 

4. Ảnh hưởng đến tốc độ vận chuyển các sản phẩm quang hợp. 

5. Ảnh hưởng đến điều kiện làm việc của hệ thống enzim quang hợp. 

6. Nước làm các quá trình sinh lí ờ thực vât bị rối loan. 

7. Là nguyên liệu trực tiếp cho quang hợp với việc cung cấp H+ và điên tử 

cho phản ứng. 

a) 1,2, 3,4,5 b)3,4, 5,6, 7 

c) 1,2, 4, 5, 7 d) 2, 3, 4, 5, 6. 

Cáu 5. Chọn từ trong các từ: Thành phần cấu trúc, dinh dưỡng khoáng điền 

vào chỗ trống hoàn chỉnh đoạn văn sau: 

Các nguyên tố khoáng vừa là ...(1)... của bộ máy quang hợp, vừa tham gia 

vàocác hoạt động của nó. Do đó, ...(2)... có vai trò quan trọng và liên quan chặt 

chẽ với cường độ và hiệu suất quang hợp. 
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II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CẨU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu 1. C02 trong không khí là nguổn cung cấp cacbon cho quang hợp. 

Nồng độ C02 trong không khí quyết định cường độ của quá trình quang hợp. 

Nồng độ C02 trong không khí khoảng 0,03% là thích hợp với quá trình quang 

hợp. Nồng độ C02 ít hoặc quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến quang hợp. Tuy rahỉên, 

trong thực tế có thể đưa nồng độ C02 đến 0,1% để tăng cường độ quang hợp 

lên nhiều lần. Nồng độ C02 tối đa thì cường độ quang hợp đạt cao nhất. 

Cáu 2. Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp: khi cường độ ánh 
sáng yếu quá trình quang hợp giảm. Cường độ ánh sáng tối đa thì cuờng độ 
quang hợp cực đại. Khi cường độ ánh sáng xuống mức tối thiểu cuờnig độ 
quang hợp và hô hấp bằng nhau. 

Mối quan hệ giữa cường độ quang hợp và thành phần quang phổ ánh sáng, 
nhiéu nghiên cứu đã cho thấy rằng: Nếu cùng một cường độ chiếu sáng thù ánh 
sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp lớn hơn ánh sáng đơn sắc màu 
xanh tím. 

Người ta đã dựa vào đặc điểm quang hợp của cây ưa sáng, cây ưa bómg để 
trồng cây ở các nơi thích hợp nhằm nâng cao năng suất cây trổng. 

Câu 3. Nhiệt độ và quang hợp có mối liên quan chặt chẽ với nhai: Biểu 
hiện khi nhiệt độ tăng từ thì cưòng độ quang hợp tăng rất nhanh và đạt đrợc cực 

đại ờ 25-35°C rồi sau đó giảm mạnh đến 0. Mối liên hệ giữa nhiệt độ Vi qjuang 

hợp được biéu thị bằng hệ số nhiột Q]0. Hệ số nhiệt Q|0 đối với pha sáng líà: 1,1 

-1,4; đối vói pha tối là: 2 -3. 

Cảu 4. Nước có vai trò rất lớn trong quang hợp vì: 

- Hàm lượng nưóc trong không khí, trong lá ảnh hưởng đến quá trình thoát 
hơi nước, do đó ảnh hường đến đô mở khí khổng, tức là ảnh hưởng đếr tốc độ 

hấp thụ C02 vào lục lạp. 

- Nước ảnh hưởng đến tốc độ sinh trường và kích thưóe cùa lá. 

- Nước ảnh hưởng dến tốc độ vận chuyển các sản phẩm quang hợp. 

- Hàm lượng nưóe trong tế bào ảnh hường dến quang hợp. 

- Nước là nguyên liệu trực tiếp cho quang hợp với việc cung cấp H và 

điện tử cho phản ứng sáng. 

Cáu 5. Các nguyên tố đại lượng và vi lượng như: N, p, K, s, Mg, Fe, Cu... 
bón cho cây với liều lượng và ti lệ thích hợp sẽ ảnh hưởng tốt đến q»á trình 
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tổng hơp hệ sắc tô' quang hợp, khá năng quang hợp, diện tích lá, bộ máy enzim 

quang hợp và cuối cùng là dốn hiệu suất quang hợp và năng suất cây trồng. 

Cáu 6*. e. 

2. Câu hỏi và hài tập củng cô kiên thức 

Cáu /. d. 

Càu 2. a. 

Càu 3. b. 

Câu 4. c. 

Cáu 5. 1. Thành phần câu trúc; 

2. Dinh dưỡng khoáng. 

BÀI 10. QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG 

I-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Càu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Câu 1. Vì sao nói quang hợp là quá trình cơ bản quyết định năng suất cây 

trồng? 

Cáu 2. Nêu các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng dựa trên những 

hiểu biê: vể quang hợp. 

Câu 3. Vì sao nói tiẻm năng năng suất cây trồng còn rất lớn? 

Câu 4*. Hãy chọn phương án trả lời đúng: Cúi chất hữu cơ trong cây chủ 

yếu đi/Ợi tạo nên từ: 

a) H20 b) C02 

c) Cíc chất khoáng d) Nitơ. 

Cáu 5*. Hày chọn phương án trả lời đúng: Vì sao thực vật C4 có năng suất 

cao hơn thực vật cỊ? 

a) Tin dụng được nồng dộ C02 b) Tận dụng được ánh sáng cao 

c) Niu cầu nước thấp d) Không có hô hấp sáng. 

2. Câu ìiỏi và bài tập củng cô kiên thức 

Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Tụi sao nói quang hợp là quá trình cơ hàn 

quyỉt định nấng ‘suất cây trồng? 

a) Vt quang hợp quyết định 90-95% năng suất cây trồng, còn 5-10% là 

các nguyên tô'khoáng. 
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b) Vì quang hợp quyết định 70% năng suất cây trồng, còn 30% là các 
nguyên tố khoáng. 

c) Vì quang hợp quyết định 50% năng suất cây trồng, còn 50% là các 
nguyên tố khoáng. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: Năng suất cây trổng phụ thuộc vào các yếu 
tô nào? 

1. Khả năng quang hợp của giống cây trồng (FC02). 

2. Nhịp điệu sinh trưởng của bộ máy quang hợp - bô lá (L). 

3. Khả nãng quang hợp của từng loài. 

4. Khả năng tích luỹ chất khô vào cơ quan kinh tế (Kf, Kkt). 

5. Cường độ quang hợp và chỉ số của diện tích lá. 

6. Thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp (n). 

a) 1, 2, 3,4 b) 3,4, 5,6 

c) 1,2,4,6 d) 2, 3,4,6. 

Cáu 3. Chọn câu trả lời đúng: Các hiện pháp kĩ thuật nào nhâm nâng cao 
. năng suất cây trồng? 

1. Chọn giống, lai tạo giống mới có khả nàng quang hợp cao nhằm tăng 
cường dộ và hiệu suất quang hợp. 

2. Chọn giống có sức chống chịu tốt để tăng khả năng quang hợp. 

3. Bón phân,.tưới nưóe hợp lí để điều khiển sự sinh trưởng của diện tích lá. 

4. Nâng cao hệ số hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế bằng chọn giống và 
các biện pháp kĩ thuật thích hợp. Giảm hô hấp ánh sáng, tăng sự tích lũy chất 
hữu cơ vào cơ quan kinh tế. 

5. Chọn giống có khả năng hấp thụ muối khoáng cao. 

6. Giúp cây trổng sử dụng tối đa ánh sáng mặt trời cho quang hợp bằng 
cách chọn các giống cây trổng có thòi gian sinh trưởng vừa phải hoặc tróng vào 
thời vụ thích hợp. 

a) 1,2, 3,4 b) 1,3,4,6 

c) 2, 3,4,5 d) 3,4, 5,6. 

Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: Những tiến hộ nào trong trổng trọt mỏ ra 
triển vọng nâng suất cây trổng'? 

a) Sự tiến bộ của các phương pháp chọn giống. 

b) Sự tiến bộ của các phương pháp lai tạo giống mới. 

c) Sự hoàn thiện biện pháp kĩ thuật canh tác. 

d) Cả a, b và c. 
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Cáu 5. Chọn tù trong các từ: Biện pháp kĩ thuật, nâng cao năng suất điổn 

vào chỗ trống hoàn chỉnh đoạn vãn sau: 

Dựa vào biểu thức năng suất cày trồng, con người có thể sử dụng các 

...(1)..., biện pháp chọn giông, bón phân, tưới nước dể điều khiển thành phần, 

quy mô và hoạt động của quần thể cây trổng nhằm ...(2)... cây trồng. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiên thức mói 

Càu 1. Quang hợp là quá trình cơ bản quyết định nâng suất cây trồng: Phân 
tích thành phần hoá học trong sản phẩm thu hoạch của cây trồng ta thấy: C: 

45%, O: 42-45%, H: 6,5% chất khô. Tổng ba nguyên tố này chiếm 90-95% là 

các nguyên tố khoáng. Rõ ràng là 90-95% sản phẩm thu hoạch của cây lấy từ 

C02 và H20 thông qua hoạt động quang hợp. Chính vì vậy chúng ta có thê' 

khẳng định rằng: Quang hợp quyết định 90-95% năng suất cây trồng. 

Cứu 2. Các biện pháp nâng cao nãng suất cây trồng trên quan điểm quang hợp. 

- Tăng cường độ và hiệu suất quang hợp bằng chọn giống, lai tạo giống 
mới có khả năng quang hợp cao. 

- Điều khiển sự sinh trường cùa diện tích lá bằng các biện pháp kĩ thuật 
như bón phân, tưới nước hợp lí. 

- Nâng cao hệ số hiộu quả quang hợp và hộ số kinh tế bằng chọn giống và 
các biộn pháp kĩ thuật thích hợp. Giảm hổ hấp ánh sáng, tăng sự tích lũy chất 
hữu cơ vào cơ quan kinh tế. 

- Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng vừa phải hoặc trổng 
vào thời vụ thích hợp để cây trồng sử dụng được tối đa ánh sáng mặt trời cho 
quang hợp. 

Câu 3. Trong thực tế sản xuất, người ta đã nghiên cứu tạo ra các quần thể 
cây trồng cho năng suất cao, như tảo Clorellu, quẩn thể có quang hợp tối ưu 
của thực vật có hoa trong điểu kiện khí hậu nhân tạo. Các quần thể quang hợp 
này đã sử dụng dược 5% ánh sáng mặt trời và cho năng suất khoảng 125 tạ/ha 
(vùng ôn đới), 250 tạ/ha (vùng nhiệt đới), trong khi hầu hết các quần thể cây 

trồng, kể cả quần thể rừng nhiệt đới chỉ mới sử dụng được 0,5-2,5% ánh sáng 
mặt trời và cho năng suất khoảng 50 tạ/ha. 

Trong tương lai với sự tiến bộ của các phương pháp chọn lọc, lai tạo giống 
mới, với sự hoàn thiện các biện pháp kĩ thuật canh tác, chắc chắn việc nâng cao 
năng suất cây trổng sẽ có triển vọng to lớn. 

Cáu 4. b. 

Câu 5. d. 
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2. Câu hỏi và bài tập củng cô kiến thức 
Cáu 1. a. 

Câu 2. c. 

Câu 3. b. 

Câu 4. d. 

Câu 5. 1. Biện pháp kĩ thuật; 2. Nâng cao nãng suất. 

BÀI 11. HỒ HẤP Ỏ THỰC VẬT 

l-CÂU HỔI VẢ BÀI TẬP 
1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Càu 1. Hô hấp là gì và vai trò của nó như thế nào? 

Câu 2. Nêu các giai đoạn hô hấp xảy ra ở thực vật. 

Câu 3. RQ là gì và ý nghĩa của nó? 

Càu 4*. Hãy nêu sự khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và quá trình lên men ở 
thực vật. 

Câu 5*. Giai đoạn nào chung cho quá trình lên men và hô hấp hiếu klhí? 

a) Chu trình Crep. b) Chuỗi truyền e . 

c) Đường phân. d) Tổng hợp axêtyl-CoA. 

e) Khử piruvat thành axit lactic. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Hô hấp là gĩì 

a) Là quá trình ôxi hoá các hợp chất hữu cơ thành C02 và H20. 

b) Là quá trình ôxi hoá các hợp chất hữu cơ giải phóng năng lượng c:ho các 
hoạt động sống. 

c) Là quá trình thu nhận ơ2 từ môi trường và thải C02 vào m ôi trường. 

d) Cà a và b. 

Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Vì sao hô hấp cố vai trò đặc biệt quam t)-ọng 
trong các quá trình trao đổi chất và chuyền hoủ năng lượng? 

a) Thông qua hô hấp năng lượng ATP được giải phóng và được sử dụing cho 
các quá trình sống của cơ thể. 

b) Trong hô hấp nhiều sản phẩm trung gian được hình thành và sản phẩnn Tung 
gian này lại là đầu mối của các quá trình tổng hợp nhiều chất khác trong cơ th(ể. 
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c) Ọua hô hấp 02 được đưa vào cơ thể để đốt cháy các hợp chất hữu cơ. 

d) Cả a và b đúng. 

Càu 3. Chọn câu trả lời dứng: Cúc giai (loạn của quá trình hô hấp trong cơ 

thê thực vật? 

a) Đường phân xảy ra ờ tè bào chất. 

b) Hô hấp hiếu khí hoặc kị khí (tuỳ theo sự có mặt của Oo). 

c) Chuỗi truyền êlectron và quá trình phôtphorin hoá ôxi tạo ra ATP và 

H2ơ có sự tham gia của 02. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: Thê nào ìà hệ số hô hấp (RQ)3 

a) Là tỉ số giữa số phân từ COi thải ra và số phân tử 02 lấy vào. 

b) Là tỉ số giữa số phân tử 02 lấy vào và số phân tử C02 thải ra. 

c) Là tỉ số giữa số phân tử C02 và sô phân tử H20 dược thải ra trong hô hấp. 

d) Cả b và c. 

Câu 5. Sắp xếp hệ sô' hô hấp (RQ) phù hợp với từng axit hữu cơ. 

STT Các axit hữu cơ Trả lời Hộ số hô hấp (RQ) 

1 Glixêrin 1. a) RQ= 1 

2 Axit stêaric 2. b)RQ< 1 

3 Axit oxalic 3. c) RQ = 0,86 

4 Nhóm cacbonhiđrat 4. d) RQ = 0,69 

5 Prôtẽin 5. e) RQ = 4,0 

Cáu 6. Chọn từ trong các từ: Các tế hào sống, Ì1Ô hấp theo hai hướng điền 
vào chỗ trống hoàn chỉnh đoạn văn sau: 

Hô hấp xảy ra ở chất tế bào và ờ ti thể của tất cả ...(1)..., theo các giai đoạn: 

Quá trình đường phân, sau đó tuỳ theo điểu kiện có hay không có mặt 02 mà 

...(2)...: kị khí (lên men) hoặc hiếu khí. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu 1. Hô hấp là quá trình ôxi hoá các hợp chất hữu cơ thành C02 và H20, 

đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể, 
theo phương trình tổng quát: 

C6H| 206 + 602 -> 6C02 + 6H20 + Q (nãng lượng) 
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- Vai trò của hô hấp: thông qua quá trình hô hấp, năng lượng hoá học dưới 
dạng ATP được giải phóng từ các hợp chất hữu cơ và năng lượng ATP này được 
sử dụng cho các quá trình sống của cơ thể: quá trình trao đổi chất, quá trình hấp 
thụ và vận chuyển chủ động các chất, quá trình vận động sinh trưởng, quá trình 
phát quang sinh học... 1 phân tử glucôzơ khi hô hấp hiếu khí giải phóng 38 
ATP. Như vậy hiệu suất sử dụng năng lượng trong thục vật có thể đạt 50% năng 
lượng có trong 1 phân tử glucôzớ (674 KCaĩ/M). 

Trong các quá trình hô hấp, nhiều sản phẩm trung gian đã được hình thành 
và các sản phẩm trung gian này lại là đầu mối (nguyên liệu) của các quá trình 
tổng hơp nhiẻu chất khác trong cơ thể. Với vai trò này, hô hấp được xem như 
quá trình tổng hợp cả vể năng lượng lẫn vật chất. Nên hô hấp được xem là quá 
trình sinh lí trung tâm của cây xanh, có vai trò đặc biệt quan trọng trong các 
quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng. 

Cáu 2. Các giai đoạn của quá trình hô hấp trong cơ thể thực vật có thể tóm 
tắt như sau: 

Giai đoạn 1. Đường phân xảy ra ờ chất tế bào: 

Glucôzơ —» Axit piruvic + ATP + NADH 

Giai đoạn 2. Hô hấp hiếu khí hoặc kị khí (lên men) tuỳ theo sự có mặt của 02. 

Giai đoạn 3. Chuỗi truyền điện tử và quá trình phôtphorin hoá tạo ra ATP 

và H20 có sự tham gia của 02. 

Câu 3. Hệ số hô hấp là tỉ số giữa phân tử C02 thải ra và số phân tử 02 lấy 

vào khi hô hấp. 

RQ của nhóm cacbohiđrat bằng 1: 

Ví dụ: 

C6H,206 + 602 = 6C02 + 6H2ơ 

RQ = 6/6 = 1. 

RQ của nhóm lipit, prôtêin < 1. 

RQ của nhiẻu axit hữu cơ > 1 

Ý nghĩa của hê số hô hấp: Hệ số hô hấp cho biết nguyên liệu đang hô hấp 
là nhóm chất gì và trên cơ sờ đó có thể đánh giá tình trạng hô hấp của cây và 
trên cơ sờ hệ số hô hấp để quyết định các biện pháp bảo quản nông sản và chăm 
sóc cây trổng. 

Cáu 4*. Nếu có 02: Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể theo chu trình Crep: 

Axit piruvic —> C02 + ATP + NADH + FADH2. 

Nếu thiếu 02: Phân giải kị khí (lên men) tạo ra rượu êtilic hoặc axit Lactic: 
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Axit piruvic —> rượu ôtilic + C02 + năng lượng 

Axit piruvic -> axit lactic + nàng lượng. 

Như vậy, hai quá trình này khác nhau về điều kiện xảy ra (có hay không có 

C02), nơi xảy ra, cơ chế, hiệu quả năng lượng và sản phẩm. 

Cáu 5. Đáp án c. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cồ kiến thức 

Cáu i. d. 
Cáu 2. d. 
Cáu 3. d. 
Càu 4. 1. c; 2. d; 3. e; 4. a; 5. b. 

Cứu 5. 1. Các tế bào sống; 

2. Hô hấp theo hai hướng. 

Bài 12. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TÓ MÔI TRƯÒNG 

ĐẾN HÔ HẤP 

I-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Câu 1. Hãy giải thích mối liên quan giữa hô hấp và nhiệt độ môi trường, 
giữa hô hấp và hàm lượng nước trong cây. 

Câu 2. Sự thay đổi nồng độ 02 và C02 trong môi trường sẽ ảnh hường đến 
hô hấp như thế nào? 

Cáu 3. Tại sao trong quá trình bảo quản nông sản, thực phẩm, rau quả 
người ta phải khống chế sao cho cưòng độ hô hấp luôn ở mức tối thiểu? 

Câu 4. Hãy nêu các biộn pháp bảo quản đang được sử dụng mà em biết. 

Cáu 5. Tại sao ta không để rau quả trên ngăn đá của tủ lạnh? 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô kiến thức 

Cáu I. Chọn câu trả lời đúng: Các nhân tố môi trường nào ảnh hưởng đến 

hô hđpl 

a) Nhiệt dộ. b) Hàm lượng nưóc. 

c) Nông dô 02 và C02. d) Cả a, b và c. 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: Đâu là nhiệt độ tối da cho hô hấp cùa câyl 
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a) Trong khoảng 30-35°C. b) Trong khoảng 35-40 °c. 
c) Trong khoảng 40-45 °c. d) Trong khoảng 45-50 °c. 
Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Vai trò cùa nước đối với sự hô hấp cùa cây 

là gì? 

a) Nước là dung môi cho các phản ứng hoá học. 

b) Nước là môi trường cho các phản ứng hoá học. 

c) Nước tham gia trực tiếp vào quá trình ôxi hoá nguyên liệu hô hấp. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Nồng độ ôxi trong không khí giảm xuống 
mức nào cây chuyển sang phân giải kị khí? 

a) Giảm xuống <10%. b) Giảm xuống <7%. 

c) Giảm xuống <5%. d) Giảm xuống <3%. 

Cáu 5. Chọn câu ữả lòi đúng: Hậu quả cùa hô hấp đối với quá trình bảo 

quàn nông sàn là gì? 

1. Hô hấp làm giảm sô' lượng và chất lượng của nông sản ưong quá trình 
bảo quản. 

2. Hô hấp làm tăng nhiệt độ trong môi trường bảo quản, do đó làm tăng 
cường độ hô hấp cùa đối tượng bảo quản. 

3. Hô hấp làm giảm nhiệt độ trong môi trường bảo quản do đó làm tăng 
cưỉmg độ hô hấp của đối tượng bảo quản. 

4. Hô hấp làm tăng độ ẩm của đối tượng bảo quản, do đó làm tăng cường 
độ hô hấp của đối tượng bảo quản. 

5. Hô hấp làm thay đổi thành phần khí trong môi trưcmg bảo quan (02 

giảm, C02 tăng). 

6. Hô hấp giữ ổn định thành phần khí 02 và C02 trong môi trưèrmg bảo 

quản. 

a) 1,2, 3,4 b) 1,2,4, 5 

c) 3,4,5, 6 d) 2, 3,4, 5. 

Cáu 6. Chọn câu trả lời đúng: Nêu các biện pháp bảo quản nông sànlì 

a) Bảo quản khô. 

b) Bảo quản lạnh. 

c) Bảo quản trong điều kiện nồng độ C02 cao gây ức chế hô hấp. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 7. Chọn từ trong các từ: Hô hấp với nhiệt độ, giảm mạnh điển vÈàochỗ 
trống hoàn chỉnh đoạn văn sau: 
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Có mối quan hệ giữa ...(I)... của môi trường trong khoảng từ nhiột độ tối 
thiểu đến nhiệt độ tối ưu, sau đó hô hấp sẽ ...(2)... khi nhiệt độ tâng. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu 1. 

- Hô hấp bao gồm các phản ứng hoá học với sự xúc tác của các enzim, do 
đó phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ. 

Nhiệt độ thấp nhất cây bắt đầu hô hấp biến thiên trong khoảng 0°C-10 °c 
tuỳ theo loài cây ở các vùng sinh thái khác nhau. 

Nhiệt độ tối ưu cho hô hấp trong khoảng 30-35 °c. 

Nhiệt độ tối da cho hô hấp trong khoảng 40-45 °c. 
- Nước là dung môi và là môi trường cho các phản ứng hoá học xảy ra. 

Nước còn tham gia trực tiếp vào quá trình ôxi hoá nguyên liệu hô hấp. Vì vậy, 
hàm lượng nước trong cơ quan, cơ thể hô hấp liên quan trực tiếp đến cường độ 
hô hấp. 

Cường độ hô hấp tỉ lê thuận với hàm lượng nước (độ ẩm tương đối) của cơ 
thể, cơ quan hô hấp. Hàm lượng nước trong cơ quan hô hấp càng cao thì cường 
độ hô hấp càng cao và ngược lại. Hạt thóc, ngô phơi khô có độ ẩm khoảng 13% 
có cường độ hô hấp thấp (ở mức tối thiểu). 

Câu 2. - Nồng độ ôxi: ơ2 tham gia trực tiếp vào việc ôxi hoá các chất hữu 
cơ và là chất nhận điện tử cuối cùng trong chuỗi truyền điện tử để sau đó hình 

thành nước trong hô hấp hiếu khí. Vì vậy, nếu nồng độ 02 trong không khí 
giảm xuống dưới 10% thì hô hấp sẽ bị ảnh hường và giảm xuống dưới 5% thì 
cây chuyển sang phần giải kị khí là dạng hô hấp không có hiệu quả nãng lượng, 
rất bất lợi cho cây trổng. 

- Nồng độ C02: C02 là sản phẩm của quá trình hô hấp. Các phản ứng 

đêcacbôxi hoá dể giải phóng C02 là các phản ứng thuận nghịch. Nếu hàm 

lượng C02 cao trong môi trưòng sẽ làm cho phản ứng chuyển dịch theo chiều 
nghịch và hô hấp bị ức chế. 

Câu 3. Mục tiêu của bảo quản nông sản là giữ được đến mức tối đa số 
lượng và chất lượng của đối tượng trong thời gian dài. Trong quá trình bảo quản 
nông sàn thường xảy ra hô hấp tiêu hao chất hữu cơ của đối tượng bảo quản. Hô 
hấp làm tăng nhiột độ và độ ẩm trong môi trường bảo quản, do đó làm tăng 

cường độ hô hấp. Mặt khác hô hấp còn làm thay đổi thành phần khí 02 và C02 

trong môi trường bảo quản; nếu 02 giảm quá mức, còn C02 tăng quá mức thì 
hô hấp ở đối tượng bảo quản sẽ chuyển sang dạng phân giải kị khí và đối tượng 
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bảo quản sẽ bị phân huỷ nhanh chóng. Nên trong quá trình bảo quản nô>ng sản, 
thực phẩm, rau quả người ta phải khống chế sao cho cường độ hô hấp luôn ờ 
mức tối thiểu để giữ được phẩm chất và chất lượng sản phẩm. 

Câu 4. Có 3 biện pháp bảo quản nông sản được sử dụng là: 

Bảo quản khô, bảo quản lạnh, bảo quản trong điều kiện nồng độ C02 cao 
gây ức chế hô hấp. 

- Bảo quản khô\ Biện pháp bảo quản này thường sử dụng để bảo qiuản các 
loại hạt trong các kho lớn. Trước khi đưa hạt vào kho, hạt được phơi khô> với độ 
ẩm khoảng 13-16% tuỳ theo từng loại hạt. 

- Bào quản lạnh: Phần lớn các loại thực phẩm, rau quả được bảto quản 
bằng phương pháp này. Chúng được giữ trong các kho lạnh ở các ngăn có nhiệt 
độ khác nhau tuỳ loại. 

- Bào quàn trong điều kiện nồng độ co2 cao gây ức chế hô hấp: Đây là 

biện pháp bảo quản hiện đại và cho hiệu quả bảo quản cao. Biện phtáp này 

thường sử dụng các kho kín có nồng độ C02 cao hoặc đơn giản hơn là các túi 

pôliêtilen. Tuy nhiên, việc xác định nồng đô C02 thích hợp (không thấp quá vì 
không tác dụng, không quá cao vì ức chế hoàn toàn hô hấp) là điểu Ihết sức 
quan trọng đối với các đối tượng bảo quản và mục đích bảo quản. 

Câu 5. Không để rau quả trên ngăn đá của tủ lạnh là vì: trong rau cquả đẻu 
chứa một hàm lượng nước (khá nhiều) nhất định. Nếu để vào ngăn đá, mước sẽ 
đóng băng, khi nước đóng băng làm tế bào to ra sẽ phá vỡ các bào quan, làm 
hỏng tế bào và làm cho rau quả chóng bị hỏng. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Cáu 1. d. 

Câu 2. c. 
Cáu 3. d. 

Câu 4. c. 

Cáu 5. b. 

Câu 6. d. 
Cáu 7. 1. Hô hấp với nhiệt độ; 2. Giảm mạnh. 
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B. Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật 

Bài 15. TIÊU HOÁ 

I - CẢU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Cảu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Câu 1. Nêu những điểm khác nhau của cơ quan tiêu hoá ở động vật ản thịt 
và động vật ăn tạp. 

Câu 2. Quá trình tiêu hoá quan trọng nhất xảy ra ỏ đâu trong các cơ quan 
tiêu hoá? Vì sao? 

Cáu 3. Cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ các chất dinh 
dưõmg thể hiện như thế nào? 

Cáu 4. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất: Tiêu hoá ở ruột là giai đoạn 
tiêu hoá quan trọng nhất vì: 

a) Ruột là bộ phận dài nhất trong ống tiêu hoá. 

b) Bề mặt hấp thụ của ruột lớn. 

c) Ở ruột có đầy đủ các loại enzim để phân giải tất cả các loại thức ăn. 

d) Cả a và b. 

e) Cả b và c. 

Câu 5. Nêu rõ cơ chế hấp thụ các sản phẩm của quá tình tiêu hoá. 

2. Càu hỏi và bài tập củng cô kiến thức 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: Động vật đa bào bậc cao có hình thức tiêu 

hoá nào? 

a) Tiêu hoá nội bào nhờ tiếp nhận thức ăn bằng thực bào, nhờ enzim thuỷ 
phân trong lizôxôm tiết ra. 

b) Tiêu hoá ngoại bào nhờ các tế bào tuyến tiết dịch tiêu hoá có chứa enzim 
làm biến đổi thức ăn trong túi tiêu hoá. 

c) Tiêu hoá diễn ra trong ống tiêu hoá với sự tham gia cùa các enzim chủ 
yếu là tiêu hoá ngoại bào. 

d) Cả a và b. 

Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: ông tiêu hoá ở động vật ăn thịt và ăn tạp 
gồm cúc bộ phận nào? 

a) Khoang miệng. b) Dạ dày. 

c) Ruột. d) Cả a, b và c. 
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Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Bè mặt ruột non có cấu tạo như thế nào đẻ 

thực hiện chủ yểu sự hấp thụ các chất (lình dưỡng! 

a) Có nhiều nếp gấp được tạo bởi niêm mạc một. 

b) Có nhiểu lông ruột và lông cực nhỏ trên đỉnh lông ruột làm tăng bề mật 
hấp thụ chất dinh dưỡng. 

c) Có khả năng vận chuyển chủ động các chất qua màng tế bào. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: Cúc chất hấp thụ ỏ ruột non được đưa đến tế 

hào hằng con đường nào? 

a) Đường máu. b) Đường bạch huyết. 

c) Đường máu và bạch huyết. d) Các tuyến nội tiết. 

Câu 5. Sắp xếp đặc điểm của hệ tiêu hoá vào tùng hệ tiêu hoá sao cho phù họrp. 

STT Hệ tiêu hoá Trả lời Đặc điểm 

1 Động vật nhai lại 1. a) Dạ dày chia làm 4 ngăn: dạ cò, dạ tổ ong, dạ 

2 Động vật có dạ 
dày đơn 

2. lá sách, dạ múi khế. 

b) Quá trình biến đổi thức ăn nhờ vi sinh vật 

3 Chim ăn hạt và gia 
cầm 

3. xảy ra ở manh tràng (một tịt) 

c) Trong mề thường có hạt sỏi nhờ giúp tiêu 
hoá thức ăn. 

d) Quá trình biến đổi thức ăn nhờ vi sinh vật 
trong dạ dày. 

e) Ruột tịt rất phát triển. 

g) Diểu không có dịch tiêu hoá, chỉ có dịch 
nhầy làm trơn thức ăn. 

Cáu 6. Chọn từ trong các từ: Biến đổi hoá học, hấp thụ vù cung ứng điền 
vào chỗ trống hoàn chỉnh đoạn văn sau: 

Quá trình tiêu hoá chủ yếu là quá trình ...(1)... được thực hiộn nhờ các 
enzim có trong lizôxôm của tế bào hoặc do các tế bào tuyến tiêu hoá tiết ra. Sản 
phẩm của quá trình tiêu hoá dược ...(2)... cho nhu cầu cơ thể. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Cảu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thúc mới 

Câu 1. Ở động vật ăn thịt và động vật ăn tạp cơ quan tiêulioá có các phần 
tương tự nhau: khoang miệng, dạ dày và một. Quá trình tiêu hoá ở động vật ăn 
tạp cũng tương tự đông vật ãn thịt. Tuy nhiên do thích nghi với chế độ ãn khác 
nhau, vể cấu tạo có chút khác biệt. Thể hiên như hàm rãng của thú ăn thịt có 
răng cửa ngắn, sắc, răng nanh lớn, dài, nhọn, răng hàm có nhiéu mấu dẹp. Ruột 
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cùa thú ăn thịt ngắn do thức án giàu chất dinh dưỡng và dễ tiêu. Ở thú ăn tạp 
răng nanh không lớn và dài như răng nanh thú ăn thịt, ruột thú ăn tạp dài hơn vì 
thức ãn tạp, khó tiêu. 

Cáu 2. Ọuá trình tiêu hoá quan trọng nhất xáy ra ở ruột non. Bời vì ở miệng 
và dạ dày, thức ăn được biên dổi về mặt cơ học là chính. Sự biến đổi hoá học: 
mới chỉ có cacbohiđrat và prôtêin dược biến dổi bước đầu. Còn ở ruột non thì 
có đủ các loài enzim để biến dổi tất cả các loại thức ăn vé mặt hoá học. 

ơ ruột non dưới tác dụng của dịch tuy, dịch mật và dịch ruột thức ãn tiếp 

tục được biến đổi thành hợp chất hữu cơ đơn giản như axit amin, glyxêrin - axit 
béo, các mônôsaccarit và các nuclèôtit đê có thể hấp thụ vào máu và bạch huyết 
đưa đến các tế bào cơ thể. 

Câu 3. ơ ruột non có các nếp gấp niêm mạc, trên đó có rất nhiều lông ruột 
và lòng cực nhỏ. 

Do cấu tạo như vậy làm cho diện tích bề mặt hấp thụ tăng hàng nghìn lần 
tạo điồu kiện hấp thụ nhanh chóng và triệt để các chất dinh dưỡng. 

Câu 4. e 

Cáu 5. Do đặc điểm cấu tạo của màng tế bào lông ruột (màng sống). 
Những chất dược hấp thụ qua màng ruột như glyxêrin và axit béo, các vitamin 
tan trong dầu theo cơ thế khuếch tán. Các chất còn lại như glucô, axit amin... 
được hấp thụ theo cơ chế vận chuyển tích cực (có tiêu dùng năng lượng). 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô kiến thức 

Cáu 1. c 

Cáu 2. d 

Càu 3. d 

Càu 4. d 

Câu 5. 1 a, d; 2. b, e; 3.C, g. 

Cáu 6. 1 Biến đổi hoá học; 2. Hấp thụ và cung ứng. 

Bài 16. TIÊU HOÁ (tiếp theo) 

I - CÂU HỎI VÀ BÀI TẠP 
1. Câu hỏi bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu 1. Nêu rõ sự sai khác cơ bản trong tiêu hoá thức ăn của dộng vật ăn 
thực vật so vci dộng vật ăn thịt và ăn tạp. 

Cáu 2. Tành bày sự tiêu hoá ở động vât nhai lại. 
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Câu 3. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Tại sao thức ăn của động vật ăn 
thực vật chứa hàm lượng prôtêin rất ít nhưng chúng vẫn phát triển và hoạt động 
bình thường? 

a) Vì khối lượng thức ăn hàng ngày lớn. 

b) Vì có sự biến đổi sinh học với sự tham gia của hệ vi sinh vật. 

c) Vì hệ vi sinh vật phát triển sẽ là nguổn bổ sung prôtêin cho cơ thể. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 4. Nêu rõ đặc điểm cấu tạo cơ quan tiêu hoá và quá trình tiêu hoá ỏ gia 
cẩm. 

Câu 5. Tại sao trong mề của gà hoặc chim bồ câu mổ ra thường thấy có 
những hạt sỏi nhỏ? Chúng có tác dụng gì? 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 
Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Thành phần chù yếu trong thức ăn của các 

động vật ăn thực vật? 

a) Xenlulôzơ (một loại cacbohiđrat). b) Đạm (prôtêin). 

c) Chất béo (lipit). d) Cả a, b và c. 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: Các quá trình biến đổi thức ủn của độmg vật 

ăn thực vật? 

a) Biến đổi cơ học. b) Biến đổi hoá học. 

c) Biến đổi sinh học. d) Cả a, b và c. 

Cáu 3. Chọn câu trả lời đúng: Dạ dày động vật nhai lại có mẩy ngăn? 

a) 2 ngăn (gồm dạ cỏ, dạ múi khế). 

b) 3 ngăn (gồm dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ múi khế). 

c) 4 ngăn (gổm dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách, dạ múi khế). 

d) 5 ngàn (dạ dày chính thức, dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách, dạ múi khế)). 

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Trong bốn ngủn ỏ dạ dày cùa động vậỉt nhai 
lại, ngăn nào là lớn nhất? 

a) Dạ cỏ. b) Dạ tổ ong. 

c) Dạ lá sách. d) Dạ múi khế. 

Câu 5. Chọn câu trả lời dúng: Các hạt sỏi nhỏ trong mề của gà ị chim câu) 

có tác dụng gì? 

a) Ăn thêm sỏi cho chóng no. 

b) Sỏi giúp nghiển nhỏ thức ăn. 

c) Sỏi có các vi sinh vật giúp tiêu hoá thức ăn. 

d) Cả a và c. 
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Câu 6. Chọn từ trong các từ: Xenlnlôzơ, biển đổi sinh học điền vào chỗ 
trống hoàn chỉnh đoạn văn sau: 

Thành phẩn thức ăn của động vật thực ăn vật chủ yếu là ...(1)... Xenlulỏzơ 
chịu sự ...(2)... nhờ hệ vi sinh vật sống trong hệ tiêu hoá ờ vật chủ (trong dạ dày 
của động vật nhai lại hoặc trong ruột tịt của dộng vật có dạ dày đơn). 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Câu 1. Trong tiêu hoá thức ăn cùa động vật ăn thực vật và động vật ăn thịt 
đều có quá trình biến dổi cơ học, biến đổi hoá học và biến đổi sinh học. Trong 
các quá trình này có sự sai khác cơ bản: 

- Quá trình biến đổi thức ãn về mặt cơ học được thực hiện trong khoang 
miệng và dạ dày. 

+ Ở động vật nhai lại như trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai... lúc ăn chúng chỉ 
nhai qua loa rồi nuốt ngay, tranh thủ lấy được nhiều thức àn để sau đó mới "ợ 
lên" nhai kĩ lại lúc nghỉ ngơi ờ một nơi an toàn. 

+ Đối với động vật có dạ dày đơn như ngựa và động vật gặm nhấm (thỏ, 
chuột, chúng nhai kĩ hơn động vật nhai lại khi nhai lần đầu. 

+ Gà và các loài chim ăn hạt không có răng nên mổ hạt và nuốt ngay, cô' 
"ních" đầy diểu để tiêu hoá dần. Trong diều không có dịch tiêu hoá, mà chỉ có 
dịch nhày để làm trơn và mểm thức ăn, giúp cho sự tiêu hoá dễ dàng ờ các phần 
sau của ống tiêu hoá. 

- Biến đổi hoá học và biến đổi sinh học 

+ Quá trình tiêu hoá ờ dạ dày của dộng vật nhai lại được bắt đầu 
bằng quá trình biến đổi cơ học và biến đổi sinh học, tiếp đó là quá trình biến 
đổi hoá học diễn ra ở dạ múi khế và ruột, tương tự như ờ các động vật khác. 

+ Quá trình biến đổi sinh học ờ đỏng vật có dạ dày đơn nhờ vi sinh vật lại 
xảy ra ở ruột tịt (sau khi thức ăn dược tiêu hoá một phần ở dạ dày, ruột). 

+ Ở chim ãn hạt và gia cầm: Thức ăn dược chuyển xuống dạ dày tuyến 
(nhận dịch tiêu hoá) và dạ dày cơ (nghiẻn nát thức ăn), sau đó chuyển xuống 

ruột. Ở ruột dược biến đổi nhờ các enzim trong dịch tiêu hoá của tuyến gan, 
tuy, ruột. 

Câu 2. Ở nhóm động vật nhai lại, thức ăn (cỏ, thân ngô hoặc rơm...) được 

thu nhận và nhai qua loa rồi nuốt vào dạ dày cỏ là ngăn lớn nhất (150dm3 ỏ bò), 

ở đây thức ăn dược nhào trộn vói nước bọt. Khi dạ dày cỏ đã đầy, con vật 
ngừng ăn và thức ăn từ dạ cỏ chuyển dần sang dạ tổ ong và ở đây từng búi thức 
ăn được "ợ lên" miệng để nhai kĩ lại (nhai lại). Đây là quá trình biến đổi cơ học 
chủ yếu và quan trọng đối vói thức ăn xenlulôzơ. Chính thời gian thức ăn lưu lại 
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tại dạ cỏ đã tạo điẻu kiộn cho hê vi sinh vật ở đây phát triển mạnh gây nên sự 
biến đổi sinh học đối với thức ăn giàu xenlulôzơ. 

Thức ăn sau khi đã được nhai kĩ với lượng nước bọt tiết ra dồi dào cùng với 
một lượng lớn vi sinh vật sẽ được chuyển thẳng xuống dạ lá sách để hấp thụ bớt 

nước và chuyển sang dạng múi khế. Ở dạ múi khế (là dạ dày chính thức) thức 
ãn cùng với vi sinh vật chịu tác dụng của HG và enzim trong dịch vị. Chính vi 
sinh vật đã là nguồn cung cấp phần lớn prôtêin cho nhu cầu của cơ thể vậ t chủ. 
Như vậy, quá trình tiêu hoá ở dạ dày của động vật nhai lại được bắt đầu bằng 
quá trình biến đổi cơ học và biến đổi sinh học, tiếp đó là quá trình biến đổi hoá 
học diễn ra ờ dạ múi khế và ruột (giống các động vật khác). 

Cáu 3. d. 

Câu 4. Ở gia cầm thức ăn chuyển từ diều xuống dạ dày tuyến và dạ dày cơ 
(mề). Dạ dày tuyến tiết dịch tiêu hoá. Lớp cơ khoẻ và chắc của dạ d;ày cơ 
nghiền nát các hạt thấm dịch tiêu hoá tiết ra từ dạ dày tuyến, sẽ biến đổ»i một 

phần, sau đó chuyển xuống ruột. Ở đây, thức ăn tiếp tục biến đổi nhờ các enzim 
có trong các dịch tiêu hoá tiết ra từ các tuyến gan, tuyến tuỵ, tuyến ruột. 

Cáu 5. Trong mề của gà hoặc chim bồ câu mổ ra thường thấy có những hạt 
sỏi nhỏ vì: chúng không có rãng, dùng mỏ mổ hạt và nuốt ngay, các hạt không 
dược nhai và nghiên nhỏ. Các hạt sỏi chim ăn vào giúp nghiên nhỏ thiức ăn 
cùng với sự co bóp của lớp cơ dày, khoẻ ở mề (dạ dày cơ) của chúng, giúip cho 
sự tiêu hoá thức ăn dễ dàng ở phần sau. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô kiến thức 

Câu 1. d. 

Cáu 2. d. 

Cáu 3. c. 

Câu 4. a. 

Cáu 5. b. 

Cáu 6. 1. Xenlulôzcr, 2. Biến đổi sinh học. 

Bài 17. HÔ HẤP 

l-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Càu 1. Trao đổi khí trong hô hấp ờ trùng biến hình, thuỷ tức và giun đjợc 
thực hiện như thế nào? 
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Câu 2. Trao đổi khí trong hô hấp ờ sâu họ, ử cá, ở chim, ờ thú được thực 
hiện như thế nào? 

Cáu 3. Vận chuyên khí giữa cơ quan hô hấp và tế bào được thực hiên như 
thế nào? 

Câu 4. Hãy chọn phương án trá lời đúng: Hô hấp ở cú đạt hiệu quả cao, 

mặc dù hùm lượng ôxi hoù tan trong nước thấp, vì: 

a) Dòng nước hầu như chảy qua mang liên tục. 

b) Các lá mang có nhiều phiến mang chứa mạng lưới mao quản dày đặc 
làm tăng bề mặt trao đổi khí. 

c) Máu chảy song song và ngược chiều với dòng nưóe chảy qua các phiến mang. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 5*. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất: Hô hấp ở chim đạt hiệu 

quà cao vì: 

a) Chim có thêm các túi khí làm tăng bề mặt trao đổi khí. 

b) Có dòng khí liên tục chuyển qua các ống khí trong phổi từ sau ra trước 
kể cả lúc hít vào lẫn lúc thở ra nhờ sự co dãn của hệ thống túi khí khi các cơ 
quan hô hấp co dãn. 

c) Trong phổi không có khí đọng như ở phổi thú. 

d) Cả a và b. 

e) Cả b và c. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô kiến thức 

Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Ở động vật các hình thức trao đổi khí nàol 

a) Trao dổi khí qua bề mặt cơ thể. 

b) Sự trao đổi khí qua mang. 

c) Sự trao đổi khí qua hệ thống ống khí và ở các phế nang. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Cấu tạo của hệ thống ôhg khí nhưthểì 

a) Các ống khí phân nhánh thành các ống khí nhỏ tiếp xúc trực tiếp với các 
tế bào cùa cơ thể? 

b) Hệ thống ống khí thông với không khí bên ngoài nhờ các lỗ thờ. 

c) Sự thông khí tron g các ống khí thực hiện nhờ sự co dãn của phần bụng. 

d) Cả a, b và c. 

Càu 3. Chọn câu trả Lời đúng: Bộ phận nào có nhiệm vụ giúp chim trao đổi khíì 

a) Trao dổi khí qua bề mặt cơ thể. 

b) Trao đổi khí thực hiện qua hệ thống ống khí. 
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c) Trao đổi khí nhờ động mạch bao quanh ống khí. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 4. Chọn câu trà lời đúng: Sự lưu thông khí qua các ông khí thực hiện 
được ílo đául 

a) Nhờ sự co dãn của các túi khí. 

b) Nhờ sự tãng giảm thể tích của khoang thân khi cơ thể co dãn. 

c) Nhờ sự nâng lên, hạ xuống của đôi cánh khi bay. 

d) Cà a, b và c. 

Câu 5. Chọn câu trả lời đúng: C02 được vận chuyển tới mang hoặc phổi 

dưới dạng nào? 

a) Dưới dạng natri bicacbônat (NaHC03). 

b) Dưới dạng kết hợp với hêmôglôbin. 

c) Một phần rất nhỏ dưới dạng hoà tan trong huyết tương. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 6. Sắp xếp sự trao đổi khí vào từng đại diện sao cho phù hợp. 

STT Các đại diện Trả lòri Sự trao đổi khí 

1 Sâu bo 1. a) Thưc hiên qua ống khí và co dãn của các túi 

2 Cá 2. khí. 

3 Lưỡng cư 3. b) Thực hiện qua hệ thống ống khí 

4 Chim 4. c) Thực hiện qua mang 

5 Thú 5. 
d) Thực hiện qua bể mặt trao đổi khí ở các phế 
nang trong phổi 

e) Thực hiện qua da + phổi 

Cáu 7. Chọn từ trong các từ: Trao đổi khí, cung cấp 02 điền vào chỗ trống 

hoàn chỉnh đoạn văn sau: 

Cơ thể thường xuyên có sự ...(1)... với môi trường bên ngoài (hô 
hấp ngoài) để cho hô hấp tế bào (hô hấp trong) có thể ...(2)... tiến hành dược, 

đồng thời thải loại C02 là sản phẩm của hô hấp tế bào ra môi trường ngoài. 

II - HƯỚNG DẴN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu 1. Ở trùng biến hình sự trao đổi khí trong hô hấp thực hiện qua màng 

tế bào. ở thuỷ tức và giun, sự trao đổi khí trong hô hấp thực hiên trực tiếp qua 

bể mặt cơ thể. 
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Cáu 2. 

- Ở cá: Sự trao đổi khí được thực hiện qua mang. Ôxi hoà tan trong nước 

khuếch tán vào máu, đồng thời C02 từ máu vào dòng nước chảy qua các lá 

mang nhờ hoạt động của các cơ quan tham gia vào động tác hô hấp: Ở cá là sự 
nâng hạ của xương nắp mang, phối hợp với sự mờ đóng của miệng. Cách sắp 
xếp cùa các mao mạch trong các phiến mang giúp dòng máu trong các mạch 
luôn chảy song song và ngược chiều với dòng nưóc chảy bên ngoài, các mao 
mạch ở phiến mang làm tăng hiệu suất trao dổi khí giữa máu và dòng nước giàu 

02 di qua mang. 

- Ở sâu bọ: Sự trao đổi khí thực hiện qua hệ thống ống khí. Các ống khí phân 
nhánh thành các ống khí nhỏ nhất tiếp xúc trực tiếp với các tế bào của cơ thể. Hệ 
thống ống khí thông với không khí bên ngoài nhờ các lỗ thở. Sự thông khí trong 
các ống khí thực hiện được nhờ sự co dãn của phẩn bụng. 

- Ở chim: Sự trao đổi khí ở chim cũng thực hiộn qua các ống khí nằm trong 
phổi và được bao quanh bởi hệ thống mao mạch. Sự lưu thông khí thực hiện 
được nhờ sự co dãn của các túi khí (thông với các ống khí) theo sự tăng giảm 
thể tích của khoang thân khi các cơ thở co dãn hoặc sự nâng hạ của đôi cánh 
khi bay (vì phổi nằm sát vào các hốc sườn không thể thay đổi thể tích theo sự 
thay đổi thể tích của khoang thân như ở bò sát, hay thể tích của lồng ngực như 
ờ thú) giúp không khí lưu thông qua các ống khí ở phổi diễn ra liên tục theo 
một chiều nhất định kể cả lúc hít vào lẫn khi thở ra, đảm bảo cho không có khí 
đọng trong các ổng khí ờ phổi. 

- Dối với thú: Sự trao đổi khí thực hiện qua bể mặt trao đổi khí ỏ các phế 
nang trong phổi. Sự lưu thông khí qua phổi là nhờ co dãn của các cơ thở làm 
thay đổi thể tích của khoang ngực (ờ thú và người). 

Câu 3. Sự vận chuyển ơ2 từ cơ quan hô hấp đến tế bào và C02 từ tế bào tới 
cơ quan hô hấp (mang hoặc phổi) được thực hiộn nhờ máu và dịch mô. 

- Vận chuyển ôxi: Ôxi trong không khí hít vào phổi hay ống khí hoặc ôxi 

hoà tan trong nước khi qua mang sẽ được khuếch tán vào máu. ở đây chúng kết 
hợp với hêmôglôbin hoãc hêmôxianin (các sắc tố hô hấp) để trở thành máu 
động mạch (máu giàu ôxi) chuyển tới các tế bào. 

- Vận chuyển C02: C02 là sản phẩm của hô hấp tế bào được khuếch tán 

vào máu và được vận chuyển tới mang hoặc phổi, chủ yếu dưới dạng natri 

bicacbônat (NaHC03), một phần dưới dạng kết hợp với hêmôglôbin và một 

phần rất nhỏ dưới dạng hoà tan trong huyết tương. 

Cáu 4. d. 

Cáu 5. e. 
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2. Câu hỏi và bài tập củng cô kiến thức 

Cáu 1. d. 

Câu 2. d. 

Câu 3. b. 

Câu 4. d. 

Cáu 5. d. 

Câu 6. l.b; 2. c; 3.e; 4. a; 5. d. 

Cáu 7. 1. Trao đổi khí; 2. Cung cấp ôxi. 

Bài 18. TUẦN HOÀN 

l-CAU HỔI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Câu 1. Phân biệt sự trao đổi chất giữa tế bào cơ thể với môi trường nigoài ở 
đông vật đơn bào, thủy tức và giun dẹp với chim, thú. 

Câu 2. Vẽ sơ đồ và trình bày sự khác nhau giữa hệ tuần hoàn hở V'à tuần 
hoàn kín. 

Câu 3. Trình bày sự tiến hoá thể hiện ở cấu tạo của hệ tuần hoàn gitữa các 
lớp trong ngành ĐVCXS. 

Câu 4. Các nhóm động vật nào sau đây đều có hệ tuần hoàn hở? 

a) Sứa, giun tròn, giun dẹp. b) Giun tròn, giun dẹp, giun đốt., 

c) Giun tròn, giáp xác, sâu bọ. d) Sâu bọ, thân mềm, bạch tuộc.. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Chức năng hệ tuần hoàn là gì? 

a) Vận chuyển các chất dinh dưỡng. 

b) Vận chuyển khí 02 và C02 (trừ sâu bọ). 

c) Vận chuyển các sản phẩm hoạt động sống của tế bào. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: Thế nào là hệ tuần hoàn hđl 

a) Giữa mạch đi từ tim (đông mạch) và các mạch đến tim (tĩnh mạch) 
không có mạch nối, máu tiếp xúc trực tiếp với các tế bào. 

b) Giữa mạch đi từ tim (động mạch) và các mạch đến tim (tĩnh mạicl) có 
các mạch nối tạo thành vòng kín. 

c) Máu không tiếp xúc trực tiếp với các tế bào mà thông qua dịch mô.. 
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đ) Cả a, b và c. 

Cáu 3. Chọn câu trả lời đúng: Hệ tuần hoàn hở có đặc điểm gí? 

a) Máu chảy dưới áp lực cao và tốc độ nhanh. 

b) Máu chảy dưới áp lực thấp và tốc độ chậm. 

c) Áp lực máu được duy trì nhờ tính đàn hối của thành mạch. 

d) Khả náng diều hoà tuần hoàn máu nhanh chóng. 

Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: Tliểnào là hệ tuần hoàn kín? 

a) Giữa mạch đi từ tim và các mạch đến tim không có mạch nối. 

b) Giữa mạch đi từ tim và các mạch đến tim có mạch nối tạo thành vòng 
kín. 

c) Máu vận chuyển trong hệ tuần hoàn theo một chiều nhất định. 

d) Cả b và c. 

Cáu 5. Chọn câu trả lời đúng: Đặc điểm hệ tuần hoàn kín là gff 

a) Máu chảy dưới áp lực cao và tốc độ nhanh. 

b) Máu chảy dưới áp lực thấp và tốc đô chậm. 

c) Khả nâng điều hoà tuần hoàn chậm. 

d) Tim co bóp tạo áp suất vừa tống máu vào tim. 

Câu 6. Chọn câu trả lời đúng: Nhóm động vật nào có hệ tuồn hoàn kin? 

a) Giun tròn, giun đất, thân mềm. 

b) Giun đốt, chân khdrp. cá. 

c) Giun đất, mực ống, bạch tuộc và động vật có xương sống. 

d) Cà a và b. 

Câu 7. Chọn từ trong các từ: Mọi cơ thể sổng, dinh dưỡng và ôxi điền vào 
chỗ trống hoàn chỉnh đoạn văn sau: 

Động vật cũng như...(l)... khác cần dược thường xuyên cung cấp các chất 
...(2)... đông thời thải loại các sản phẩm phân giải hoặc các chất không cần thiết 
cho cơ thể. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 
Cáu 1. 

- Ở dộng vật đơn hào thuỷ tức và giun dẹp: 

Các tế bào của cơ thể đơn bào thuỷ tức và giun dẹp kích thước nhỏ, 
diện tích cơ thể lớn so với khối lượng nên có thể trao đổi chất trực tiếp với 
môi trường bên ngoài (lấy thức ăn, thu nhận ôxi; thải các sản phẩm không 
cần thiến. 

49 



- Ở chim và thú: 

Các tế bào trong cơ thể chỉ tiếp nhận các chất cần thiết (ôxi và các chất 
dinh dưỡng) từ môi trường ngoài một cách gián tiếp, thông qua môi trường bên 
trong là máu và dịch mô bao quanh tế bào. 

Máu và dịch mô được vận chuyển khắp cơ thể, đem theo các chất mà cơ thể 
tiếp nhận từ môi trường ngoài qua cơ quan hô hấp và cơ quan tiêu hoá, dồng 
thời chuyển các sản phẩm cần loại thải đến cơ quan bài tiết để lọc thải ra môi 
trường ngoài. 

Động lực của sự vận chuyển đó là sự co bóp của tim và con đường vận 
chuyển máu là hệ mạch đó là hệ tuần hoàn. 

Cáu 2. Học sinh tự vẽ sơ đồ và đối chiếu với hình 18.1 và 18.2 SGK để 
chính xác hoá kiến thức. 

Cáu 3. Sự tiến hoá và cấu tạo hệ tuần hoàn của các lóp động vật có xương 
sống được thể hiộn ở bảng sau: 

Cấu tạo 
Lớp 

Cá Lưỡng cư Bò sát Chim Thú 

Tim 
2 ngăn 

(ITT, 1TN) 
3 ngăn 

(ITT, 2TN) 

3 ngăn 
(ITT, 2TN) có 
vách hụt (trừ 

cá sấu) 

4 ngăn 
(2TT, 2TN) 

4 ngăn 
(2TT, 2TN) 

Tuần 
hoàn 

1 vòng 2 vòng 2 vòng 2 vòng 2 vòng 

Câu 4. a và c. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Cáu 1. d. 

Cáu 2. a. 

Cáu 3. b. 

Cáu 4. d. 

Cảu 5. a. 

Cáu 6. c. 

Câu 7. 1. Mọi cơ thể sống; 2. Dinh dưỡng và ôxi. 
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Bài 19. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC co QUAN TUẦN HOÀN 

I - CAu HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiên thức mới 

Câu 1. Hoạt động của cơ tim khác cơ vân ở điểm nào và vì sao có sự sai 
khác đó’ 

Câu 2. Vẽ và chú thích hộ dẫn truyền tim. 

Cáu 3. Giải thích sự thay đổi huyết áp và vân tốc máu trong hệ mạch (dựa 
vào hình 19.3 trong bài). 

Câu 4. Trình bày cơ chê điều hoà hoạt động tim mạch qua một ví dụ tự 
chọn. 

Câu 5. Hãy chọn những "từ" và "cụm từ" thích hợp trong số từ và cụm từ 
sau: mở. đóng; tủm nhĩ co, tám nhĩ dãn; tâm thất co, tám thất dãn để điển vào 
chỗ trống có ghi số (1, 2, ..., 6) ờ các câu dưới đây: 

Van nhĩ thất luôn luôn ...(1)... và chỉ ...(2)... khi ...(3)... Van tổ chim (hay 
van thất - động còn gọi là van bán nguyệt) luôn luôn ...(4)... và chỉ ...(5)... khi 

...(6)... 
2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: Tim hoạt động theo quì luật nào? 

a) Tm hoạt động theo quy luật "tất cả hoặc không có gì". 

b) Tim có khả năng hoạt động tự động. 

c) Tim hoạt động theo chu kì. 

d) Ci a, b và c. 

Cứu 2. Chọn câu trả lời đúng: Vì sao tim hoạt động suốt đời mà không mỏỉl 

a) Vt cơ tim có khả năng hoạt động tự động. 

b) Vt tim làm việc nhịp nhi\ng theo chu kì. 

c) Tm vừa làm việc vừa nghỉ ngơi. 

d) Ci a, b và c. 

Cứu 3. Chọn câu trả lời đúng: Các yểu tố liên quan đến sự vận chuyển máu 
trong hệ mạch? 

a) Lên quan đến áp suất đẩy máu. 

b) L:ên quan đến lưu lượng máu chảy. 

c) Lẻn quan dến vận tốc, sức cản của mạch. 

d) Q a, b và c. 
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Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Tại sao càng xa tim huyết áp t àng giửntl 

a) Do sự ma sát của máu với thành mạch. 

b) Do sự ma sát giữa các phần tử máu với nhau khi vận chuyên. 

c) Càng xa tim mạch máu càng lớn. 

d) Cả a và b. 

Cáu 5. Chọn câu trả lời đúng: Khi nào máu chảy nhanh trong mạch? 

a) Khi tiết diện mạch nhỏ. b) Sự chênh lệch huyết áp lớn. 

c) Khi tim đập nhanh. d) Cả a và b. 

Câu 6. Chọn câu trả lời đúng: Các bộ phận nào đàm nhận điều hoà hoạt 

động của timl 

a) Hệ dẫn truyền tự động của tim nằm ngay trên tim. 

b) Trung ương giao cảm. 

c) Trung ương đối giao cảm. 

d) Cả a, b và c. 

Cảu 7. Chọn câu trả lời đúng: Tim và mạch hoạt động như thế nào khi 

huyết âp giảm? 

a) Tim đập nhanh và mạnh. b) Mạch co lại làm tăng áp huyết. 

c) Máu chảy mạnh. d) Cả a, b và c. 

Cáu 8. Chọn từ trong các từ: Chênh lệch huyết áp, chảy qua mao mạch 

điển vào chỗ trống hoàn chỉnh đoạn văn sau: 

Sự vận chuyển máu trong hệ mạch (từ động mạch qua mao mạch 
đến tĩnh mạch) là do sự ...(1)... giữa động mạch và tĩnh mạch. Tốc độ máu 
...(2)... rất chậm, đảm bảo cho sự trao đổi giữa máu với tế bào được dễ dàng. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu 1. 

- Hoạt động của cơ tim và cơ vân có sự khác nhau: 

+ Cơ tim hoạt động theo quy luật "tất cả hoặc không có gì"; hoạt động tim 
mang tính tự động và theo chu kì (có thời gian nghỉ). 

+ Cơ vân co phụ thuộc vào cường độ kích thích, hoạt động theo ý muốn và 
chỉ hoạt động khi có kích thích. 

*- Hoạt động của cơ tim và cơ vân có sự khác nhau trên vì cơ tim cấu tạo 
bằng cơ vân, nhưng hoạt đông như cơ trơn (không theo ý muốn) để bảo vệ tim, 
tránh phải làm việc quá căng thẳng. Mặt khác tim hoạt đông theo chu kì để có 
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thời gian phục hổi sức. Nếu tim hoạt động như cơ vân tức là khi có kích thích 
mới hoạt động thì mọi hoạt động sống của cơ thể sẽ bì ngừng lại. 

Cáu 2. Học sinh tự học vẽ theo hình 19.1 SGK. 

Câu 3. Hệ mạch bao gồm các động mạch, tĩnh mạch nối với nhau qua các 
mao mạch. 

Máu được vận chuyển trong hệ mạch đi nuôi cơ thể tuân theo các quy luật 
vật lí, liên quan chặt chẽ đến áp suất đẩy máu, lưu lượng máu chảy và vận tốc, 
sức cản của mạch... 

- Huyết áp 

Máu vận chuyên trong hệ mạch nhờ năng lượng co tim. Tim co tạo ra một 
áp lực để tống máu vào các động mạch, đồng thời cũng tạo ra huyết áp động 
mạch. Người ta phân biệt huyết áp cực đại ứng với lúc tim co, huyết áp cực tiểu 
ứng với lúc tim dãn. 

Tim đập nhanh và mạnh làm tăng huyết áp; tim đập chậm, yếu làm huyết 
áp hạ. 

Ci\ng xa tim, huyết áp càng giảm, ở người bình thường huyết áp ờ động 

mạch chủ là 120-140mmHg, ờ động mạch lớn: 110-125mmHg, ở động mạch 

bé: 40-60mmHg, ờ mao mạch: 20-40mmHg, ở tĩnh mạch lớn: 10-15mmHg. 
Sự giảm dần huyết áp là do sự ma sát của máu với thành mạch và giữa các phần 
tử máu với nhau khi vận chuyển. 

Nếu huyết áp cực đại lớn quá 150mmHg và kéo dài, đó là chứng huyết áp 

cao. ỏ người già, mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt các mạch ở não, 
khi huyết áp cao dễ vỡ mạch gây xuất huyết não. Nếu huyết áp cực đại thường 
xuống dưới SOmmHg thuộc chứng huyết áp thấp, sự cung cấp máu cho não 
kém, dễ bị ngất, nguy hiểm. 

- Vận tốc máu 

Máu, chảy nhanh hay chậm lệ thuộc nào tiết diện mạch và chênh lệch huyết 
áp giữa các đoạn mạch. Nếu tiết diện nhỏ, chênh lêch huyết áp lớn, máu sẽ 
chảy nhanh và ngược lại, máu sẽ chảy chậm. 

Máu chảy nhanh nhất trong động mạch và chậm nhất trong các mao mạch, 
đảm bảo cho sự trao đổi chất giữa máu với các tế bào của cơ thể, vì đông mạch 
có tiết diên nhỏ hơn nhiều so với tổng tiết diện rất lớn của mao mạch. Chẳng 

hạn ở người, tiết diện của động mạch chủ là 5-6cm2, tốc độ máu ở đây là 

500~600mm/giây, trong khi tổng tiết diện của mao mạch lên tới 6200cm2 nên 

tốc độ máu giảm chỉ còn 0,5mm/giây. 

Càu 4. Tùy theo nhu cầu trao đổi chất từng lúc và từng nơi mà sự phân phối 
máu có nhừng thay đổi: co thắt mạch ờ những nơi cần ít máu và dãn nở mạch ờ 
những bô phận cần nhiều máu, đang hoạt đồng. Sự điều hoà hoạt động của các 
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mạch như trên là có sự tham gia của các nhánh thần kinh sinh dưỡng (nhánh 
giao cảm gây co mạch, nhánh đối giao cảm lại làm dãn mạch). 

Nhờ các xung thần kinh từ các thụ quan áp lực và thụ quan hoá học (áp thụ 
quan và hoá thụ quan) nầm ở cung chù động mạch và xoang động mạch cổ 
(xoang cảnh) theo các sợi hướng tâm vể trung khu vận mạch trong hành tuỷ, từ 
đó xảy ra sự điều hoà hoạt động tim thạch để điều chỉnh huyết áp, vận tốc máu 
cho phù hợp với yêu cầu của các cơ quan trong cơ thể. 

Chẳng hạn khi huyết áp giảm hoặc khi nồng độ khí C02 trong máu tăng 
tim sẽ đập nhanh và mạnh, mạch co lại làm huyết áp tăng và máu chảy mạnh. 
Khi lượng máu cung cấp cho não không đủ sẽ gây phản xạ làm tăng cường hoạt 
động cùa tim và co mạch ờ các khu vực không hoạt động để dồn máu cho não. 

Cáu 5. 1. Mờ; 2. Đóng; 3. Tâm thất co; 

4. Đóng; 5. Mờ; 6. Tâm thất dãn. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Cáu 1. d. 

Cáu 2. c. 

Cáu 3. d. 

Câu 4. d. 

Cáu 5. d. 

Cáu 5. d. 

Câu 7. d. 

Cáu 8. 1. Chênh lệch huyết áp; 2. Chảy qua mao mạch. 

Bài 20. CÂN BẰNG NỘI MÔI 

l-CAU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu 1. Nêu rõ ý nghĩa của nôi cân bằng. 

Cáu 2. Trình bày cơ chế điều hoà nưóc và muối khoáng của thận. 

Cáu 3. Trình bày vai trò của gan trong sự điểu hoà glucôzơ và prôtềin huyết 
tương. 

Câu 4. Sự điều chỉnh pH cùa nội môi được thực hiện như thế nào và bằng 
cách nào? 

Cáu 5. Trình bày cơ chế điều hoà thân nhiệt (khi trời nóng, lúc trời lạnh, 
khi hoạt dông mạnh). 
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2. Câu hòi và bài tập cung cô kiến thức 

Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Cá( cơ chê đảm hảo cân hằng nội môiĩ 

a) CAn bằng áp suất thẩm thấu. b) Cân bằng pH nội môi. 

c) CAn bằng nhiệt. d) Cả a, b và c. 

Càu 2. Chọn câu trả lời đúng: Cảm giác khát thường xảy ra khi nùol 

a) Do áp suất thẩm thấu tăng, huyết áp giảm, do khối lượng nước trong cơ 
thể giảm. 

b) Do áp suất thẩm thấu giảm, huyết áp giảm, khối lượng nước giảm. 

c) Do áp suất thẩm thấu tăng, huyết áp tăng, khối lượng nước trong cơ thể 
giảm. 

d) Cả a, b và c. 

Càu 3. Chọn câu trả lời đúng: Tại sao khi ăn nhiều đường mà lượng đường 

trong máu vẫn giữ một tì lệ Ổn dinh? 

a) Nhờ gan điều chỉnh bằng cách biến đổi glucôzơ thành glicògen dự trữ 
trong gan và cơ. 

b) Phần glucôzơ dư thừa sẽ được chuyển thành các phân tử mỡ chuyển tói 
dự trữ trong các mô mỡ. 

c) Sự tiêu dùng năng lượng cho hoạt động cùa các cơ quan làm giảm 
glucôzơ trong máu. 

d) Cả a và b đúng. 

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Trong cơ thể có những hệ đệm chủ yếu nàóì 

a) Hệ đệm bicacbonat. b) Hệ đệm phốtphát. 

c) Hệ đệm prôtêin. d) Cả a, b và c. 

Cảu 5. Chọn câu trả lời đúng: Các hộ phận nào tham gia cơ chế duy trì cân 

hằng nội mỏn 

a) Bô phận tiếp nhận kích thích. b) Bộ phận điều khiển, 

c) Bô phận thực hiộn. d) Cả a, b và c. 

Câu 6. Sắp xếp đặc điểm vào cơ chế duy trì từng loại sao cho phù hợp: 

STT Cơ chế duy trì Trả lời Đặc điểm 

1 

2 

Cơ chế duy trì huyết áp 

Cơ chế duy trì nồng 
độ glucôzỡ 

1. 

2. 

a) Có sự tham gia chù yếu cùa tuyến tuy và gan 

b) Có sự tham gia cùa thụ quan áp lực, hành 
não, tim và mạch máu 

3 Cơ chế điều hoà thân 
nhiệt khi trời lạnh 

3. c) Có sự tham gia cùa thụ quan dưới da, 
trung khu chống lạnh vùng dưới đổi, mạch 
máu. 
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STT Cơ chế duy trì Trả lời Đăc điểm 

d) Hoocmôn tham gia là glucagôn và insulin 

e) Kết quả làm mạch máu dãn, tăng tiết mồ 
hôi, giảm sinh nhiệt. 

g) Kết quả huyết áp ổn định 

Càu 7. Chọn từ trong các từ: Động vật hãng nhiệt, sinh nhiệt và toà nhiệt 
điền vào chỗ trống hoàn chỉnh đoạn văn sau: 

Sự thay đổi thân nhiệt ờ các ...(1)... có thể gây rối loạn các quá trình sinh lí. 
Do đó cơ thể phải có cơ chế đảm bảo sự cân bằng giữa quá trình ...(2)... để thân 
nhiệt dược ổn định. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VẢ BÀI TẬP 

1. Cảu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu 1. Các hệ thống sống dù ở mức độ nào cũng chỉ tồn tại và phát triển 
khi môi trường bên trong luôn duy trì được sự cân bằng và ổn định, gọi tắt là 
cân bằng nội môi. Sự cân bằng và ổn định đó bao hàm sự cân bằng khối lượng 
nước, cân bằng vể nồng độ các chất như glucôzơ, các ion, các axit amin, các 
axit béo, các muối khoáng... để duy trì áp suất thẩm thấu, huyết áp và độ pH 
của môi trường bên trong (nội môi) được ổn định, đảm bảo cho sự tồn tại và 
thực hiện được chức nãng sinh lí của các tế bào cơ thể với sự tham gia của hàng 
ngàn các enzim khác nhau. 

Cáu 2. 

- Điéu hoà muối khoáng của thận: NaCl là thành phần chủ yếu tạo nên áp 
suất thẩm thấu của máu. Vì vậy, điều hoà muỗi chính là điều hoà hàm lượng 

Na+ trong máu. Khi hàm lượng Na+ giảm, hoocmôn anđostêron của vỏ tuyến 

trên thận sẽ tiết ra, có tác dụng làm tăng khả năng tái hấp thu Na+ của các ống 
thận. Ngược lại, khi lượng muối NaCl được lấy vào quá nhiều làm áp suất thẩm 
thấu tăng sẽ gây cảm giác khát, uống nhiều nước. Lượng nước và muối dư thừa 
sẽ được thải loại qua nưóc tiểu để bảo dảm cân bằng nội môi. 

- Sự điều hoà lượng nước trong cơ thể phụ thuộc vào hai yếu tố chù yếu: áp 
suất thẩm thấu và huyết áp. 

- Khi áp suất thẩm thấu tăng, huyết áp giảm, do khối lượng nước trong cơ 
thể giảm, sẽ kích trung khu điểu hoà trao đổi nước nằm ở vùng dưới đồi thị gây 
cảm giác khát, đồng thời kích thích thùy sau tuyến yên tăng cường tiết 
hoocmôn chống đa niệu (ADH), mặt khác gây co các động mạch thận. Kết quả 
là cần cung cấp thêm nước cho cơ thể (qua uống để giải khát) và giảm lượng 
nước tiểu bài xuất. 
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- Trái lại, khi lượng nước nong cơ thể tăng làm giảm áp suất thẩm thấu và 
tăng huyết áp, một cơ chế ngược sẽ làm tâng bài tiết nước tiểu để giúp cân bằng 
nước trong cơ thể. 

Câu 3. Vai trò của gan trong sự điều hoà glucôzơ và prôtêin huyết tương: 

- Điểu hoà glucôzơ khi nổng độ glucôzơ tăng sau bữa ăn và giảm ở xa bữa ăn: 

+ Sau bữa ăn, gan nhận được nhiều glucôzơ từ tình mạch cửa gan, được gan điều 
chỉnh băng cách biến đổi thành glicôgen dự trữ trong gan và cơ, phần glucôzơ dư 
thừa sẽ được chuyển thành các phân tử mỡ và được chuyển tới dự trữ trong các mô 
mỡ, đám bảo cho nồng độ glucôzơ trong máu giữ tương đối ổn định. 

+ Ở xa bữa ăn, sự tiêu dùng năng lượng cho hoạt động của các cơ quan làm 
lượng glucôzơ máu có xu hướng giảm, sẽ được gan bù đắp bằng cách chuyển 
glicôgen dự trữ thành glucôzư. Đổng thời gan cũng tạo ra những glucôzơ mới từ 
các hợp chất hữu cơ khác như axit lactic giải phóng từ cơ và glixerol sản sinh từ 
quá trình phân hủy mỡ, đôi khi sử dụng cả axit amin. Tham gia vào điều hoà 
glucôzơ của gan còn có các hoocmôn tiết ra từ tuyến tụy (insulin và glucagôn), 
từ tuyến trên thận (cortizon, ađrênalin). 

- Điều hoà prôtêin trong huyết tương: 

Đa số các dạng prôtêin trong huyết tương như fibrinôgen, các glôbulin và 
albumin được sản xuất ở gan và phân huỷ cũng ở gan, vì thế mà gan có thể điẻu 
hoà được nồng độ của chúng. Albumin là loại prôtêin có nhiều nhất trong sô' 
các prôtêin huyết tương và có tác dụng như một hệ đệm, đồng thời cũng giữ vai 
trò dặc biệt quan trọng trong việc iàm tăng áp suất thẩm thấu của huyết tương, 
cao hơn so với dịch mô, có tác dụng giữ nước và giúp cho các dịch mô thấm trờ 
lại máu. Nếu rối loạn chức năng gan, prôtêin huyết tương giảm, áp suất thẩm 
thấu giảm, nước bị ứ lại trong các mô, gây hiện tượng phù nề. 

Câu 4. Sự thay đổi pH của nội môi rất nhỏ cũng gây những biến đổi lổm đối 

với tế bào. Vì vậy, điều hoà pH của nội môi tức là điều hoà cân bằng axit - 

bazơ hay điểu hoà cân bằng toan kiểm. 0 người pH trung bình của máu dao 

động trong giới hạn 7,35-7,45. Giữ được pH tương đối ổn định để đảm bảo mọi 
hoạt dộng sống của tế bào là nhờ hệ thống đệm. 

Trong cơ thể có những hệ đệm chủ yếu sau: 

- Hệ đệm bicabonat: NaHC03/H2C03(HC03/C02). 

- Hê đệm phôtphat: Na2HPC>4/Na H2P04(HP0Ị~/H2P04 ). 

- Hê đệm prôtêinat (prồtêin). 

* Hệ đệm hicachonat là hệ đệm không có khả năng đệm tối đa nên khồng 

phải là hệ đêm tối ưu. 
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Hộ đệm bicacbonat vẫn đóng vai trò quan trọng vì nồng độ của cả hai thành 
phần của hệ đệm đểu có thể được điểu chỉnh: 

- Nồng độ C02 được điều chỉnh bởi phổi (sự thông khí phổi). 

- Nồng độ bicacbonat được thận điéu chỉnh. 

- Tốc độ điểu chỉnh pH của hệ đệm này rất nhanh. 

* Hệ đệm phôtphat đóng vai trò đệm quan trọng trong dịch ống thận vì 
phôtphat tập trung nhiều ờ ống thận nên nó có khả năng đêm tối đa ở vùng này. 

Tuy nhiên, nồng độ hệ độm phôtphat chỉ bằng 1/6 hộ đệm bicacbonat nên 
không có vai trò quan trọng trong điều chỉnh pH của nội môi nói chung. 

*Hệ đệm prôtêinat các prôtêin của hệ đệm có các gốc axit tự do -COOH 

có khả nãng phân li thành - coo và H+, đồng thời cũng eó các gốc kiểm 

-NH3OH phân li thành NH3 và OH . Do đó, prôtêin có thể hoạt động như 

những hộ thống đệm dể điẻu chỉnh cả độ toan hoặc kiềm tuỳ môi trường ờ thòi 
điểm đó. Hệ đệm prôtêinat là hệ đệm mạnh của cơ thể. 

Hô hấp và bài tiết trong cơ thể cũng góp phần điều hoà pH của máu. 

Câu 5. Cơ chế điều hoà thân nhiệt: Sự thay đổi thân nhiệt ở các động vật 
hằng nhiệt có thể gây ra rối loạn các quá trình sinh lí. Do đó, cơ thể phải có cơ 
chế đảm bảo sự cân bằng giữa quá trình sinh nhiệt và toả nhiệt để thân nhiệt 
được ổn định. 

Có thể phản ánh cơ chế điều hoà để duy trì cân bằng nội môi bằng sơ đồ 
khái quát sau: 

Kích thích của môi trường 
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2. Câu hỏi và bài tập củng cỏ kiên thức 
Cáu 1. d. 

Câu 2. a. 

Cáu 3. d. 

Càu 4. d. 

Câu 5. d. 

Cáu 6. 1. b, g; 2. a, d; 3. c, e. 

Câu 7. 1. Động vật hàng nhiệt; 2. Sinh nhiệt và toả nhiệt. 

Bài 22. ÔN TẬP CHƯƠNG I 

I - CAU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Càu hỏi và bài tập hệ thống hoá kiến thức 

Cáu l. Điền nội dung phù hợp hoàn thành bảng: Trao đổi nước ỏ thực vật: 

STT Các quá trình Các con đường 

1 Hấp thụ nưóe 

2 ___ Vận chuyển nước 

Thoát hơi nước 

Câu 2. Điền nội dung phù hợp hoàn thành bảng: Trao đổi chất khoáng và 
nitơởthực vật. 

STT Các quá trình Các con đường 

1 Trao đổi chất khoáng 

2 Vận chuyển nước 

Cáu 3. Điển nội dung phù hợp hoàn thành bảng: Các vấn đề của quang hợp 
và hô hấp. 

STT Các vấn để Quang hợp Hô hấp 

1 Khái niêm 

2 Phương trình tổng quát 

3 Bản chất 

4 Nơi diễn ra 
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Câu 4. Điền vào nội dung phù hợp hoàn thành bảng: Các cơ chè'quang hợp 
và hô hấp. 

STT Cơ chế Các pha hay các giai đoạn 

1 Quang hợp 

2 Hô hấp 

Câu 5. Điển nội dung phù hợp hoàn thành bảng: Chuyển hoá vật chất vù 
năng lượng ỏ động vật. 

STT Các quá trình Đăc điểm và diễn biến cơ bản 

1 Tiêu hoá 

2 Hô hấp 

3 Tuần hoàn 

4 Nội cân bằng 

Câu 6. Điền vào các ô trống trong sơ đồ sau để thấy được mối liên quan 
giữa chức năng của hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá và chuyển hóa nội bào: 

2. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan 

Hãy chọn phương án trả lời đúng. 

Cáu 1. Hệ tuần hoàn kín có các đặc điểm: 

a) Máu đi và vể tim trong mạch kín. 

b) Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp. 

c) Máu chứa sắc tố hô hấp hemôcyanin. 

d) Điều hoà và phân phối máu chậm. 

Cáu 2. Chu trình Calvin: 

a) Xảy ra vào ban đêm. 
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b) sản xuất ra C()HpOfl (đường). 

c) Giải phóng ra C02. 

d) Cần ADP. 

Càu 3. Sự hấp thụ các í liất nào dưới dày sẽ bị giảm khi không cố mật? 

a) Dipeptit. b) Chất béo. 

c) Tinh bột. d) Glucôzơ. 

e) Axit amin. g) Galactôzơ. 

Câu 4. Trong quá trìnli quang hợp, cây lấy nước chủ yếu từ: 

a) Hơi nước trong không khí được hấp thụ vào lá qua lỗ khí. 

b) Nước được rễ cây hút từ đất đưa lên lá qua mạch gỗ của thân và gân lá. 

c) Nước thoát ra ngoài qua các lỗ khí được hấp thụ lại. 

d) Nước tưới lên lá được thẩm thấu qua lớp tế bào biểu bì vào lá. 

Càu 5. Sự thoát hơi nước qua lá có ỷ nghĩa gì đối với cây? 

a) Làm cho không khí ẩm và dịu mát, nhất là trong những ngày nắng nóng. 

b) Làm cho cây dịu mát, không bị dốt cháy dưới ánh mặt trời. 

c) Tạo ra sức hút để vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá. 

d) Câu b và c. 

Cáu 6. Ớ cây xanh sự kiện nào có thể tiếp tục trong tất cả 4 điều kiện dưới đáy? 

Nắng; Rải rác có mây; Đáy mây; Mưa. 

a) Tăng cường quang hợp thực. b) Sự hấp thụ nước, 

c) Sự hô hấp. d) Sự thoát hơi nước. 

e) Sự ri nước. 

Càu 7. Thí nghiệm để xác định 1 cây xanh chủ yểu thải ra C02 trong quá 

trình hô hấp, điều kiện nào lủ cẩn thiết cho thí nghiệm? 

a) Sử dụng một cây có nhiểu lá. b) Làm thí nghiệm trong buồng tối. 

c) Dìm cây trong nước. d) Sử dụng một cây non. 

Càu 8. Khi được chiếu sáng, cây xanh giải phóng ra khí 02. Các phân tử 

02dó được hắt ngitồn từ: 

a) Sự khử COị. b) Sự phân huỷ nước, 

c) Phân giải đường. d) Quang hô hấp 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập hệ thông hoá kiến thức 

Câu 1. Trao dổi nước ở thực vật. 
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STT Các quá trình Các con đường 

1 Hấp thụ nước - Qua bề mặt các tế bào biểu bì của cây (thực 
vật thủy sinh) 

- Qua bề mặt tế bào biểu bì của rể (thực vật trên 
cạn) 

2 Vận chuyển nưóc - Qua thành tế bào và gian bào ngăn trở bởi dải 
Casparin không thấm nước. 

- Qua các tế bào sống (qua chất nguyên sinh, 
không bào). 

3 Thoát hơi nước - Qua khí khổng. 

- Qua bể mặt lá - qua cutin. 

Cáu 2. Trao đổi chất khoáng và ni tơ ở thực vật. 

STT Các quá trình Các con đường 

1 Trao đổi chất khoáng Qua mạch gỏ và qua mạch rây 

2 Vận chuyển CỐ định nitơ khí quyển và sự phân giải của vi khuẩn 
đối với các hợp chất hữu cơ trong đất. 

Cáu 3. Các vấn đê cùa quang hợp và hô hấp. 

STT Các vấh đé Quang hợp Hô hấp 

1 Khái niêm Là quá trình cây xanh hấp thu 
năng lượng ánh sáng bằng hệ 
sắc tô' của mình và sử dụng 
năng lượng này để tổng hợp 
chất hữu cơ. 

Là quá trình ôxi hoá các hợp 

chất hữu cơ thành cơ2 và 

H20, đồng thời giải phóng 
năng lượng cần thiết cho các 
hoạt động sống cùa cơ thể. 

2 Phương trình 
tổng quát 

CộH^Og + 6O2 = 6CO2 + 

6H20 + Q (năng lượng) CgH ] 2O5 + 6O2 + 6H2O 

3 Bản chất Là quá trình ôxi hoá khử; Trong 
đố quắ trình ổxi hoá thuộc pha 
sáng và quá trình khử thuôc pha 
tối 

Là quá trình ôxi hoá các hợp 
chất hữu cơ để giải phóng nang 
lượng cung cấp cho mọi hoạt 
động sống của tế bào và cơ thể. 

4 Nơi diễn ra Lục lạp Chất tế bào và ti thể cùa mọi tế 
bào sống. 
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Câu 4. Cúi rơ chê 'quang họp vù hô hấp. 

STT Cơ chế Các pha hay các giai đoạn 

1 

T" 

Quang hợp - Pha sáng diên ra trẽn cấu trúc hạt cúa lục lạp, ôxi hoá nước đê’ sử 

dụng H+ và e tạo ATP và NADPH, giải phóng Oi, bao gồm các 

phản ứng theo thứ tự sau: 

+ Kích thích clorophyl bời phỏtôn ánh sáng. 

+ Quang phân li nước nhờ năng lượng hấp thụ từ các phôtỏn. 

+ Quang hoá hình thành ATP và NADPH. 

- Pha tối diễn ra sư khử C02 bằng ATP và NADPH tạo các hợp 

chất hữu cơ (đường C6H|20()) trên thể nền và theo chu trình tương 

ứng vói mỗi nhóm thực vật: 

+ Nhóm C3 - chu trình Canvin. 

+ Nhóm c4 - chu trình Hatch - Slack 

+ Nhóm CAM - chu trình riêng biệt 

Hô hấp - Giai đoạn phân giải đường: Glucôzơ —> 2 axit piruvic. Đường 

phân diễn ra ờ chất tế bào trong điểu kiện yếm khí. 

- Hô hấp theo một trong hai hướng: 

+ Hô hấp yếm khí (lên men) diễn ra ờ chất tế bào: 

Axit piruvic -> Rượu êtilic 

Axit piruvic -» Axit lactic 

+ Hô hấp hiếu khí diễn ra ở ti thể: 

- Chu trình Crep: Axit piruvic -> C02 + H20 

- Chuỗi truyển điên từ và quá trình phôtphorin hoá tạo ra 30ATP 

Cáu 5. Chuyển hoú vụt chút vù năng lượng ỏ dộng vật. 

STT Các quá trình Đặc điểm và diễn biến cơ bản 

1 Tiêu hoá - Đăc điểm: Quá trình tiêu hoá chù yếu là những biến đổi cơ 
học và sau đó là những biến đổi hoá học được thực hiện nhờ 
các enzim do các tuyến tiêu hoá tiết ra. 

- Diễn biến cơ bản: Tiêu hoá cơ học: chù yếu nhờ răng và 
thành cơ ống tiêu hoá nghiền nhỏ thức ăn, làm tăng bể mật tiếp 
xúc cùa thức ân với enzim. Tiêu hoá hoá học: nhờ các enzim 
trong tuyến nước bọt và các tuyến tiêu hoá khác biến đổi các 
chất hữu cơ phức tạp thành những chất đơn giản có thể hấp thụ 
được vào máu để dưa tới các cơ quan, tế bào của cơ thể. 
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STT Các quá trình Đặc điểm và diển biến cơ bản 

2 Hô hấp - Đăc điểm: Quá trình hô hấp được thực hiên nhờ sự ôíi hoá 

các chất dinh dưỡng có trong tế bào, tạo ra sản phẩm là C02 vả 

H20, đồng thòi giải phóng ra năng lượng. 

- Diển biến cơ bản: ơ2 + Hb (tự do hoặc trong hồng cểu) -> 

Hbơ2 hoặc 02 hoà tan, đi vào trong huyết tương theo dưòng 

máu đến tế bào. Ngược lại, C02 được vận chuyển dưới dạng 

NaHC03, HbC02 và hoà tan trong nưóc mô, huyết tưcng để 
chuyển đến phổi. 

3 Tuần hoàn - Đặc điểm: Hệ vận chuyển tiếp nhận các chất dinh du&ng và 
ôxi từ máu và dịch mô vận chuyển liên tục khấp cơ thể nhờ tim 
và hệ mạch. 

- Diễn biến cơ bản: Hoạt động cùa hệ vận chuyển bao gồm 
hoạt động co bóp của tim đẩy máu vào trong hệ mạch >à hoạt 
động cùa hệ mạch vận chuyển máu luân chuyển trong oàn bộ 
cớ thể. 

4 Nội cân bằng - Đặc điểm: Cần bằng nội môi là đảm bảo sự cân bằng và ổn 
định pH, áp suất thẩm thấu, nhiệt độ... 

- Diễn biến cơ bản: Thận điều hoà nước và khoáng, hê đệm 
trong máu diều hoà pH của nội môi, gan thám gia điềuhoà 
glucôzơ trong máu và prôtêin trong huyết tương. 

Câu 6. Sơ đồ mối liên quan giữa chức năng cùa các hệ tuần hoàn hô hấp, 
tiêu hoá với ữao đổi chất ở tế bào và nội bào 
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2. Cảu hỏi trác nghiệm khách quan 

Cáu 1. a. 

Cáu 2. b. 

Cáu 3. b. 

Câu 4. b. 

Cáu 5. d. 

Cáu 6. b. 

Câu 7. b. 

Cáu 8. b. 

Chương II. CẢM ỨNG 

A. Cảm ứng ở thực vật 

Bài 23. HƯỚNG ĐỘNG 

l-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu 1. Thế nào là hướng động? 

Câu 2. Nêu ví dụ và giải thích về các kiểu hướng động (hướng đất, hướng 
sáng, hướng nước, hướng hoá). 

Cáu 3. Auxin có vai trò gì trong hướng động của cây? 

Cáu 4. Hãy chọn phương án trả lời đúng: Hướng động ỏ cây có liên 

quan tới: 

a) Các nhân tố môi trường 

b) Sự phân giải sắc tô' 

c) Đóng khí khổng 

d) Thay dổi hàm lượng axit nuclêic. 

Cáu 5. Tim các ứng dụng trong nông nghiệp về vận động hướng động. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô' kiến thức 

Câu 1. Chọn câu trà lòi đúng: Vận động hướng động là gì? 

a) Là sự vận động sinh trường của cây về phía tác nhân kích thích của 
môi trường. 
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b) Vận động diễn ra tương đối chậm. 

c) Vận động hướng động dược điều tiết nhờ hoạt động của hoocmôn 
thực vật. 

d) ơi a, b và c. 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: Các kiểu hướng động ở thực vật: 

a) Hướng đất (hướng trọng lực), hướng nưóe. 

b) Hướng sáng. 

c) Hướng hoá. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Nguyên nhân vận động hướng đất cùa rễ* 

a) Do sự phân bố điện tích và auxin không đều ở hai mãt rẻ. 

b) Mặt dưới của rễ nhiều axit abxixic làm cho mặt dưới bị ức chế sự kéo dài. 

c) Mặt trên rễ tế bào tiếp tục phát triển làm rễ cong xuống đất. 

d) Cả a, b và c. 

Cứu 4. Chọn câu trả lời đúng: Do đâu ngọn cây luôn quay về hướng ánh sóng? 

a) Do sự phân bố auxin (cụ thể là AIA) không đồng đểu nhaú. 

b) AIA xâm nhập vào vách tế bào làm đứt các vách ngang của xenluôzơ 
làm tế bào dãn dài ra, ngọn cây quay vể hướng ánh sáng. 

c) AIA xâm nhập nhiều vé phía nhiều ánh sáng hơn. 

d) Cả a và b. 

Câu 5. Chọn câu trả lời đúng: Thể nào là hướng hoá dươngl 

a) Hiện tượng rễ cây hướng vể phía các chất khoáng cẩn thiết cho sự sống 
của tế bào. 

b) Hiện tượng rễ cây tránh xa các chất độc gây hại đến cấu trúc tế bào. 

c) Hiện tượng rễ cây bị chết khi gặp các hoá chất. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 6. Chọn từ trong các từ: Vận động sinh trưởng, hướng động dương điền 
vào chỗ trống hoàn chỉnh đoạn văn sau: 

Hướng động là ...(1)... hướng theo tác nhân một phía của môi trường sống. Khi 
tác nhân thuận lợi cho sự sinh trường sẽ có ...(2)..., ngược lại là hưóng động âm. 
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II - HƯỚ^G DẪN TRẢ LỜI CẢU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Càu hỏi và bài tập tiếp thu kiên thức mới 

Cáu ỉ. Hướng động là sự vận động sinh trường của cây về phía tác nhân 

kích thích của môi trường, còn gọi là tính hướng kích thích hay vận động định 

hướng. Khi vận dộng theo chiều thuận gọi là hướng động dương, khi vận động 

theo chiều ngược lại gọi là hướng động âm. Vận đông này diễn ra tương đối 

chậm và dược điều tiết nhờ hoạt dộng cứa hoocmôn thực vật. 

Cáu ĩ. - Tính hướng đất (hướng trọng lực): 

Ví du đặt một hạt đậu mới nảy mầm ờ vị trí nằm ngang. Sau một thời gian 

rễ cong xuống còn thân cong lên. Lập lại nhiểu lẩn vẫn diễn ra hiện tượng đó. 

Vận dộng hướng đất theo chiều lực hút của trong lực Trái Đất là do sự phân 

bố điện tích và auxin không đều ở hai mặt rẻ. Mặt trên có lượng auxin thích 

hợp cần cho sự phân chia lớn lên vả kéo dài tế bào làm rễ cong xuống dất. Rễ 

có hướng đất dương. Ở chói ngọn thì ngược lại: hướng đất âm. 

- Tính hướng sáng: 

Ví du khi cho cây mọc trong hộp kín có một lỗ tròn, thấy ngọn cây vươn 

về phía ánh sáng. Hướng sáng dương là do sự phân bỏ' auxin mà cụ thể là axit 

indolaxêtc (AIA) không đều nhau. Auxin vận chuyển chủ động vể phía ít ánh 

sáng. Lương auxin nhiều kích thích sự kéo dài của tế bào. Khi cắt bỏ bao lá 

mầm ờ cìy thân thảo thì sinh trưởng dừng lại. Để dỉnh cất tiếp tục sự sinh 

trưởng lạ được phục hổi. Mức độ uốn cong cùa bao lá mầm về phía ánh sáng 

giúp phát hiện sự có mặt của AIA. Chính AIA được xâm nhập vào vách tế bào 

làm đứt cíc vách ngang của xenlulôzơ làm cho tế bào dãn dài ra. 

- Tính hướng nước 

Ví dụ gieo hạt vào một chậu thủng lỗ hay trên lưới thép có bông ẩm, treo 

nghiêng. Khi hạt nảy mầm, rề và thân cây mọc đúng theo chiều hướng đất. 

Rễ ciy có tính hướng dất dương luôn quay xuống và hướng nước dương, 

luôn tìm 'ề phía có nước. Kết quả rể có hình lượn sóng. Trong lòng đất rễ vươn 

ra khá xa len lòi vào các khe hờ của đất, hướng về phía nguồn nước lấy nước 

cung cíp ;ho mọi hoạt động trao đổi chất ở cây. 

- Tím hướng hoá 

Ví dụ Khi đặt hạt nảy mầm trên lưới sát mặt đất: ở giữa châu thứ nhất dạt 

một bình xốp đựng phân bón (đạm, lân, kali), chậu thứ hai đặt một bình xốp 

đựng hoáchất đồc như arsenat, íluorua. 

Ta nkận thấy rễ cây hướng về chất dinh dưỡng và tránh xa chất độc hại. 

Các loá chất bao gổm dung dịch axit, bazơ, các chất khoáng, các chất hữu 

cơ, các hcocmôn thực vật, các chất dẫn dụ và các hợp chất hoá học khác. 
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Cáu 3. Auxin có vai trò trong hưómg động của cây. Auxin có vai trò kích 
thích sự kéo dài của tế bào. Nếu sự phân bô' auxin trong thân non không đều sẽ 
dẫn đến hiện tượng sinh trưởng không đều của các nhóm tế bào trong cây. Chỗ 
nào có nhiểu auxin (một cách thích hợp) thì các tế bào sinh trưởng mạnh (dài 
ra) làm cho bô phận của cây cong về phía có ít auxin (thường là phía đối diện). 
Như vậy, auxin có vai trò quan trọng trong hướng động của cây. 

Cáu 4. a. 

Câu 5. Vận động hướng động có qảc ứng dụng trong nông nghiệp: 

- Hướng đất: chú ý làm đất tơi, xốp, thoáng khí đủ ẩm rẽ cây sinh trưỏng 
ăn sâu. 

- Hướng nưóe: nơi nào được tưới nước thì rẽ phân bô' đến đó. Tưới nước ờ 
rãnh làm cho rẻ vươn rộng. Khi nước thấm sâu, rễ đâm sâu. 

- Hướng hoá chất: Nguồn phân bón cần cho rễ cây vươn tới hấp thụ: bón 
phân theo tán lá nơi có nhiều rễ phụ và lông hút. Bón gốc làm phát triển bộ rễ 
theo chiều sâu. Khi trồng cây cần phối hợp đặc điểm của cây: bón phân nông 
cho cây có rễ chùm, bón phân sâu cho cây có rễ cọc. 

- Hướng sáng: trồng nhiều loại cây, chú ý mật độ trồng từng loại cây, 
không che lấp nhau để lá vươn theo ánh sáng. Chiếu ánh sáng sát mặt đất cho 
cây và cành thấp phát triển tạo quả nhiều (nhất là trồng cây trong nhà có mái 
ché kính hay chất dẻo với nhiều loại cây phối hợp xen kẽ). 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Cáu 1. d. 
Câu 2. d. 

Câu 3. d. 

Cáu 4. d. 
Cáu 5. a. 

Cáu 6. 1. Vận động sinh trưởng; 2. Hướng động dương. 

Bài 24. ỨNG ĐỘNG 

I-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu I. úhg động khác hướng động ờ những điểm nào? 

Cáu 2. Nêu các đặc điểm của ứng động không sinh trường. 

Câu 3. Nêu đặc điểm của ứng động sinh trưởng theo nhịp diệu đồng hồ 
sinh học. 
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Câu 4. Hãy chọn phương án trả lời đúng: Sự thay đổi áp suất trương nước 

lùm chuyển dộng lá lù do: 

a) Thay đổi vị trí vô sắc lạp b) Thay đổi cấu trúc phitôcrôm 

c) Thay dổi nồng độ ion K+ d) Thay đổi vị trí của lông hút. 

Càu 5. Trong thực tế, muốn thúc đẩy nở hoa, đánh thức chồi ngủ cần dùng 
biện pháp nào? 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô kiến thức 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: Cơ chế chung cùa các hình thức ứng dộng? 

a) Do sự thay đổi trương nước. 

b) Do sự co rút chất nguyên sinh. 

c) Do biến đổi quá trình sinh lí sinh hoá theo nhịp điệu thời gian. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Thế nào là ứtig động không sinh trưởng? 

a) Là các vận động có liên quan đến sức trương nưóe xảy ra sự lan truyén 
kích thích. 

b) Là vận động cảm ứng mạnh mẽ do các chấn dộng, va chạm cơ học. 

c) Là sự vận dộng của cây dưới ảnh hường cùa nhiệt độ 
d) Q a và b. 

Cáu 3. Chọn câu trả lời đúng: Hiện tượng lá chét cây trinh nữ khép lụi, 

cuống cụp xuống là vận động gì? 

a) Vin đông tự vệ. b) Vận dộng bắt mồi. 

c) Vin động tiếp xúc. d) Vận động ngủ thức. 

Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: Cúc kiểu ứng động sinh trưởng? 

a) Vin động quấn vòng. b) Vận động nở hoa. 

c) Vin động ngủ thức. d) Cả a, b và c. 

Cáu 5. Chọn câu trả lời đúng: Trong điều- kiện nào đời sống của chồi ở 

dạng tiền ẩn? 

a) Mìa dộng lạnh, tuyết rơi, nhiệt độ thấp kéo dài, ít ánh sáng. 

b) B<> lá rụng hết. 

c) Tno đổi chất ở chồi ngủ diễn ra chậm và yếu. 

d) Cí a, b và c. 

Cáu í. Chọn câu trả lời đúng: Cúc phươiìg pháp nào đánh thức chồi ngủ? 

a) "Tắm lạnh” hoặc "tắm nóng". 

b) Bềng hoá chất (cloruafooc, hơi ête...). 

c) Bằng các chất kích thích sinh trưởng. 

d) Cí a, b và c. 
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Câu 7. Chọn từ trong các từ: Vận động sinh trưởng, phàn ứng nhanh điền 
vào chỗ trống hoàn chỉnh đoạn vãn sau: 

Vận động cảm ứng là sự ...(1)... về mọi phía theo các tác nhân bên trong 
hay bên ngoài. 

Vận động theo sự trương nước ...(2)... là của cơ thể, có tính chất tự vệ (trinh 
nữ) hay bắt mồi (cây ăn sâu bọ) là ứng động không sinh trường. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu I. Sự khác nhau giữa ứng động và hướng động: 

- Úng động là sự vận động của cây dưới ảnh hưởng của tác nhân môi 
trường từ mọi phía lên cơ thể. 

Cơ chế chung của các hình thức vận động cảm ứng là do sự thay đổi trương 
nước, co rút chất nguyên sinh, biến đổi quá trình sinh lí, sinh hoá theo nhịp điệu 
đổng hổ sinh học (nhịp diêu thời gian). 

- Hướng động là sự vận động sinh trưởng của cây về phía tác nhân kích 
thích của môi trường (hướng kích thích). 

Vận động này diễn ra tương đối chậm và được điều tiết nhờ hoạt động của 
hoocmôn thực vật. 

Cáu 2. Lá cây trinh nữ thường xoè lá chét thành một mạt phẳng, khi vật 
chạm vào lá, các lá chét khép lại, cuống cụp xuống. Lá khép cụp xuống do thể 

gối ở cuống lá và gốc lá chét giảm sút sức trương, với sự chuyển vận ion K+ đi ra 
khỏi không bào gây sự mất nước, giảm áp suất thẩm thấu. Phản ứng bắt đầu ngắn 
hơn 0,1 giây và hoàn thành trong khoảng 1 giây; sự phục hồi cần 10 đến 20 phút. 
Cơ chế biến đổi độ trương trong tế bào thể gối có thể so sánh với sự biến đổi độ 

trương trong tế bào lỗ khí (do sự biến đổi nồng độ K+, thế thẩm thấu). 

Cáu 3. Úng động sinh trưởng theo nhịp đổng hồ sinh học là những vận động 
của cơ thể và cơ quan (như sự quấn vòng của tua cuốn, đỉnh chóp thân leo, hiện 
tượng "thức, ngủ" của lá, nờ, khép của hoa) thực hiện theo từng thời gian nhất 
định trong ngày do ảnh hưởng cùa ánh sáng, nhiệt độ, hoocmôn thực vật. 

Ánh sáng và nhiệt độ có liên quan với nhau. Chính ánh sáng mang theo 
năng lượng lớn làm thay đổi nhiệt độ theo ngày (có ánh sáng) và đêm (bóng 
tối). Các hoa họ Cúc và họ Hoa tán khép lại trong đêm và nở ra khi ánh sáng 
chan hoà: ờ thời điểm khác nhau trong ngày, hoa quỳnh, hoa dạ hương nở về 
ban đêm. Vận động nờ hoa có sự tham gia của hoocmôn thực vật, ví dụ: auxin, 
gibêrelin... 

Hoa nghệ tây (Crocus sativus) sau khi mang ra khỏi phòng lạnh ít phút, có 
ánh sáng và nhiệt độ thích hợp sẽ nở. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng lúc có 
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ánh nắng và nhiệt dộ 20-25l'C. Đáy là hình thức cám ứng theo nhiệt độ (nhiệt 
ứng động). 

Vậr dộng ngủ, thức: 

Vậr động ngủ, thức được xem là sự vân động cùa cơ quan thực vật theo chu 
kì hoá chất (hơi ête, clorôíooc, dicloêtan, nước ôxi già, các thiôxianat) và các 
chất kích thích sinh trường. Lá các cây họ Đậu và họ Chua me xoè ra khi kích 
thích khép lại khi ngủ theo cường độ ánh sáng và nhiệt độ. Cũng có thể kéo dài 
thời gian ngủ khi cần thiết (khoai tây, khoai lang...) bằng các hợp chất kìm 
hãm. 

Càu 4. c. 

Câu 5. Dùng các biện pháp tăng nhiệt độ, ánh sáng, các chất kích thích và 
kìm hãm sinh trưởng để thúc đẩy nhanh hoặc kìm hãm chồi ngủ thêm hay thức 
sớm then nhu cầu của con người. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cỏ kiến thức 

Cáu 1. d. 

Cáu 2. d. 

Câu 3. a. 

Cáu 4. d. 

Câu 5. d. 

Câu 6. d. 

Cáu 7. 1. Vận động sinh trường; 

2. Phản ứng nhanh. 

B. Cảm ứng ỏ động vạt 

Bài 26. CẢM ỨNG Ỏ ĐỘNG VẬT 

I - CAU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiên thức mới 

Câu 1. Cảm ứng là gì? 

Càu 2. Cảm ứng ờ động vật có gì khác vói cảm ứng ờ thực vật? 

Cáu 3. Trình bày sự tiến hoá của tổ chức thần kinh ờ các nhóm dộng vật 
khác nhíu. 
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Cáu 4*. Hãy so sánh hình thức cảm ứng của các động vật có tổ chức thần 
kinh khác nhau. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô kiến thức 

Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: cảm ứng ở động vật lù gf! 

a) Là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại cầc kích của môi trường dảan bảo 
cho cơ thể tồn tại và phát triển. 

b) Là khả năng chống lại những tác động bất lợi từ môi trường. 

c) Là khả năng điều chỉnh mọi hoạt động của cơ thể phù hợp với những đổi 
thay của môi trường. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 2. Sắp xếp đặc điểm của cảm ứng vào các hình thức cảm ứng sao cho 
phù hợp. 

STT 
Các hình thức 

cảm ứng 
Trả lời Đặc điểm 

1 Tác nhân kích thích 1. a) Nhận kích thích và phản ứng vói kích thích 

2 Cảm ứng 2. đó. 

3 Tính cảm ứng 3. b) Những thay đổi của môi trường mà gây được 

phản ứng của động vật 

c) Khả năng nhân kích thích để phản ứrg 'VỚi 

kích thích đó 

d) Phản ứng cùa cơ thể trả lời các lcích thích 

của môi trường thông qua hệ thần kinh. 

Cáu 3. Sắp xếp đặc điểm cấu tạo hộ thần kinh vào từng hộ thần ltimh sao 
cho phù hợp. 

STT Các dạng hệ 
thần kinh 

Trả lời Đãc điểm cấu tạo 

1 Hệ thần kinh 

dang lưới 

1. a) Các tế bào thần kinh tập trung lại thìnhi ống 

phía lưng. Đầu trước tạo thành não, phin sau 

2 Hệ thần kinh 

dạng ống 

2. hình trụ gọi là tủy sống. 

b) Các tế bào thần kinh nằm rải rác troig cơ 

3 Hệ thẩn kinh 

dạng chuỗi hạch 

3. thể và liên hệ với nhau qua các sạ thầr kiinh 

tạo thành mạng lưới thần kinh, 

c) Các tế bào thần kinh trung thành hạch tthán 

kinh. Các hạch thần kinh được nối với ìhmu 

bởi các dây thần kinh nằm dọc theo chểu. dài 

cơ thể. 
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Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Nhóm dộng vật nào có hệ thẩn kinh dạng ống? 

a) Ngành ruột khoang. b) Các ngành giun. 

c) Động vật có xương sống. d) Thân mềm và chân khớp. 

Cảu 5. Chọn từ trong các từ: Không xương sống, dạng thần kinh hạch điển 
vào chỗ trống hoàn thiện đoạn văn sau: 

Thán mềm vù chán khớp là những động vật ...(1)... có tổ chức cao, hệ thần 
kinh tập trung hơn thành ...(2)... trong đó có hạch não đặc biệt phát triển liên hệ 
với sự phát triển của các giác quan. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Câu 1. Cảm ứng là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích của 
môi trường bên ngoài (cũng như bên trong cơ thể) đảm bảo cho cơ thể sinh vật 
tồn tại và phát triển. 

Cáu 2. Cảm ứng ở thực vật khác với động vật là cảm ứng ở thực vật thường 
diễn ra chậm và biểu hiện bẳng các cử động dinh dưỡng hoặc sinh trưởng. 

Còn cảm ứng ờ động vật cũng là sự phản ứng lại những tác động của môi 
trường dể tồn tại và phát triển, nhưng phàn ứng diễn ra nhanh hơn. Mức độ, 
tính chính xác của cảm ứng và hình thức cảm ứng thay đổi tuỳ thuộc vào mức 
độ tổ chức cùa bộ phận tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích (hệ thần kinh). 

Cáu 3. Càng lên cao trên thang tiến hoá, cấu tạo cơ thể sinh vật càng phân 
hoá, tổ chức thần kinh càng hoàn thiện biểu hiện ờ động vật đơn bào không có 
tổ chức thần kinh đến động vật có đối xứng toả tròn có tổ chức thần kinh dạng 
lưới. Còn động vật có đối xứng hai bên hình thành dạng thần kinh chuỗi hạch, 
có hạch não tập trung ờ phía đẩu khi bắt đẩu xuất hiện các giác quan, cuối cùng 
là dạng thần kinh ống ở các động vật có xương sống. 

Cáu 4. 

Các dạng 
^"\thần kinh 

Đặc điểm 

Thần kinh 
dạng lưới 

Thẩn kinh 
dạng chuỗi 

hạch 

Thần kinh 
hạch 

Thần kinh hình 
Ống 

Giống nhau - Các kích thích chuyển thành xung thần kinh 

- Phản ứng nhanh, kịp thời 

Khác nhau - Phản ứng - Phản ứng - Hach não - Phân hoá thành 
chưa thật định khu đặc biệt phát não bộ, tuỳ sống, 
chính xác nhưng chưa triển các dây thần kinh 

- Kích hoàn toàn và các hạch thần 

thích bất kì chính xác. tiếp nhận kinh. 
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điểm hào - Mỗi hach kích thích và - Trả lời các kích 
cùa cơ thể thần kinh là điẻu khiển thích bằng phàn 
cũng gây môt trung các hoạt dộng xa, nhanh, chính 
phản ứng 

toàn thân 

■ 

tâm điều 

khiển hoạt 

động ở một 

vùng xác định 

nên tiết kiệm 

được năng 

lượng truyền 

xung. 

phức tạp cùa 

cơ thể chính 

xác hơn. 

xác. 

2. Càu hỏi và bài tập củng cô kiến thức 

Câu ỉ. a. 

Cáu 2. l.b; 2. a. 3.c; 4. d. 

Cáu 3. 1. b; 2. a; 3. c. 

Câu 4. c. 

Câa 5. 1. Không xương sống; 2. Dạng thần kinh hạch. 

Bài 27. CẢM ỨNG Ỏ CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT (tiếp theo) 

I-CÂU HỔI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Câu 1. Nêu đặc điểm, chức nãng của hệ thần kinh vận dộng và hệ thần kinh 
sinh dưỡng. 

Cáu 2. Nêu sự giống và khác nhau giữa các thành phần của bô phận thần 
kinh giao cảm và đối giao cảm. 

Câu 3. So sánh đặc điểm PXKĐK và PXCĐK. 

Cứu 4*. Khi trời rét, thấy môi tím tái, sờn gai ốc, ta vội di tìm áo ấm mãc. 
Hãy phân tích xem có những bộ phận nào của hệ thần kinh tham gia vào phản 
ứng trên và đó là phản xạ gì, thuộc những loại nào? 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 
Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: Hình thức cảm ứng cùa động vật đơn hùol 

a) Phản ứng lại các kích thích bằng sự chuyển trạng thái co rút của chất 
nguyên sinh. 

b) Hạch não tiếp nhận kích thích từ các giác quan và điểu khiển các hoạt 
động phức tạp của cơ thể chính xác hơn. 
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c) Hình thức cảm ứng xảy ra đểu là phản xạ. 

d) Cả b và c. 

Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Nhóm động vật nào có hệ thần kinh thuộc 

dụng thần kinh hình ống? 

a) Ruột khoang. 

b) Thân mềm, giáp xác, sâu bọ. 

c) Động vật có xương sống. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 3. Chọn câu trả lời dũng: Động vật có xương sống có các toại phàn xạ nào? 

a) Phản xạ khỏng điểu kiện. 

b) Phản xạ có diều kiện. 

c) Phản xạ củng cố. 

d) Cả a và b. 

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Ưu điểm cùa hệ thần kinh dụng chuôi hạch 

là gì? 

a) Có hạch thần kinh nên sô' lượng tế bào thần kinh của dộng vật tăng lên. 

b) Các hạch thần kinh nằm gần nhau nên khả năng phối hợp hoạt động của 
chúng được tăng cường. 

c) Mỗi hạch thần kinh điều khiển một vùng xác định trên cơ thể nên động 
vật phản ứng chính xác và tiết kiệm nãng lượng. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 5. Chọn câu trả lời đúng: Chiều hướng tiến hoá của hệ thần kinh? 

a) Sô' lượng tế bào thần kinh ngày càng nhiểu. 

b) Có hiên tượng "đầu hoá" làm tãng khả năng điểu khiển, phối hợp các 
hoạt dộng. 

c) Tế bào thần kinh có cấu tạo phù hợp với chức năng. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 6. Chọn từ trong các từ: Đêu là phản xạ, ntũùìg phản xạ mới điền vào 
chỗ trống hoàn chình đoạn văn sau: 

Các hình thức cảm ứng xảy ra ở các cơ thể toàn vẹn đã có tổ chức thần kinh 
...(1)... ngoài phản xạ bẩm sinh (PXKĐK), còn hình thành trong quá trình sống 
...(2)... (PXCĐK) do học tập và sự trải nghiệm của các động vật. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VẢ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Câu 1. Đặc điểm, chức năng của hê thần kinh vận động và hệ thần kinh 
sinh dưỡng: 
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Hộ thần kinh vận động Hê thần kinh sinh dưỡng 

- Điểu khiển hoạt động cùa các cơ 
vân trong hệ vận động 

- Là những hoạt động có ý thức (theo 

ý muốn) 

- Điẻu khiển, điều hoà hoạt động cùa các nôi 

quan (cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh 

sản) 

- Là những hoạt động tự dộng, không theo ý 

muốn. 

- Hệ thần kinh sinh dưỡng bao gồm bộ phận 

thẩn kinh giao cảm và đối giao cảm. Hai bộ 
phận này hoạt động đối lập nhau, giúp điểu 

hoà hoạt động các nội quan, đáp ứng nhu 

cầu của cơ thể. 

Cáu 2. - Sự giống nhau giữa các thành phần của bộ phận thần kinh giao 
cảm và đối giao cảm: 

+ Cả hai đểu có bộ phận thần kinh trung ương và bộ phận ngoại biên. 

+ Bộ phận ngoại biên đều có hạch thần kinh, nơron trước hạch (sợi ưục có 
bao miêlin) và nơron sau hạch (không có bao miêlin) 

- Sự khác nhau giữa các thành phần của bộ phận thần kinh giao cảm và đối 
giao cảm: 

+ Bộ phận thần kinh giao cảm: Trung ương là các nhân xám ở sừng bồn tuỷ 
sống (từ dốt tuỷ ngực I dên đốt tuỷ thắt lưng lử). 

Phần ngoại biên gồm chuỗi hạch nằm gần cột sống xa cơ quan phụ trách. 
Sợi trưóe hạch (có bao miêlin) dài, còn sợi sau hạch (không có bao miêlin) 
ngắn. 

Cáu 3. So sánh đặc điểm phản xạ không điểu kiện và phản xạ có điều kiện: 

- Phản xạ không điều kiện là phản xạ trả lời các kích thích tương ứng hay 
kích thích không điều kiện. Mang tính chất bẩm sinh, bển vững, di truyền qua 
các thế hệ. 

Số lượng phản xạ hạn chế, cung phản xạ đơn giản và trung ương nằm ở trụ 
não, tuỷ sống. 

- Phản xạ có điều kiên là phản xạ trả lời các kích thước bất kì hay kích 
thích có điều kiện (đã được kết hợp với kích thích không điểu kiện một sô' lần). 

Phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể do tập luyện mà có, dễ mất 
di nếu không được củng cố. 

Phản xạ mang tính chất cá thể, không di truyền và có số lượng không hạn 
định. Cung phản xạ phức tạp, hình thành các đường liên hệ tạm thời. 

Trung ương thần kinh chủ yếu có sự tham gia của vỏ não. 
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Càu 4. Khi trời rét, môi tím tái, sởn gai ốc, ta vội tìm áo mặc dó là phản xạ 

có diều kiện. Phàn xạ này gồm bộ phận tiếp nhận kích thích là các thụ quan ờ 

mắt, ở da. Bộ phận xử lí thông tin và quyết định hành dộng là não bộ. Bộ phận 

thực hiện là các cơ ờ chân, tay. 

Đây là phản xạ tự vệ của cơ thể nhàm giữ cho thân nhiệt ổn định, đảm bảo 

cho cơ thổ hoạt động bình thường, thích nghi dược với điều kiên sống. Đây 

thuộc loại phản xạ học được, tiếp thu trong đời sống cá thể. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô kiến thức 

Câu 1. a. 

Câu 2. c. 

Cáu 3. d. 

Câu 4. d. 

Câu 5. d. 

Cáu 6. 1. Đều là phản xạ; 2. Những phản xạ mới. 

Bài 28. ĐIỆN THẾ NGHỈ VÀ ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG 

l-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu 1. Điện tĩnh là gì? Sự hình thành như thế nào? 

Cứu 2. Điện thế hoạt động được hình thành trải qua các giai đoạn: 

a) Phân cực, đảo cực, tái phân cực. 

b) Phân cực, mất phân cực, tái phân cực. 

c) Mất phân cực, đảo cực, tái phân cực. 

d) Phân cực, mất phân cực, đảo cực, tái phân cực. 

Càu 3. Sự truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin khác với không 
có bao miêlin như thế nào? 

2. Câu hỏi và bài tập củng cỏ kiến thức 
Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Điện thế nghỉ lù gí? 

a) Là hiệu điện thế giữa trong và ngoài màng của nơron khi không bị kích thích. 

b) Do sự phân bô' kh ông đồng đều các ion giữa trong và màng. 

c) Là hiệu điên thế giữa trong và ngoài màng của nơron khi bị kích thích. 

d) Cả a và b. 

Cứu 2. Chọn câu trả lòn đúng: Vai trò cùa bơm Na-K khi tê bào ở trạng 

thái nghĩ? 
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a) Chuyển K+ từ ngoài màng vào trong màng tế bào. 

b) Chuyên Na+ từ ngoài màng vào trong màng tế bào. 

c) Chuyển K+ từ trong màng ra ngoài màng tế bào. 

d) Chuyển Na+ từ trong màng ra ngoài màng tế bào. 

Cáu 3. Chọn câu trả lời đúng: Khi tế hào hưng phấn sẽ có biển đổi gì? 

a) Điện thế nghỉ chuyển thành điện thế hoạt động. 

b) Tăng sinh nhiệt. 

c) Tăng sử dụng ơ2, thải C02. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Thế nào là điện thế hoạt động? 

a) Là sự thay đổi hiệu điện thế giữa trong và ngoài màng khi nơron kị kích 
thích. 

b) Làm thay đổi tính thấm của màng, gây nên sự khử cực và đảo cực 

c) Tiếp theo là sự tái phân cực để trở về điện thế nghỉ. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 5. Chọn câu trả lời đúng: Trình tự nào đúng với cúc giai đoan hình 
thành điện thế hoạt động? 

a) Giai đoạn khử cực -> giai đoạn tái phân cực -> giai đoạn đảo cực. 

b) Giai đoạn khử cực -» giai đoạn đảo cực -» giai đoạn tắi phân cực 

c) Giai đoạn đảo cực -» giai đoạn khử cực giai đoạn tái phân cực. 

d) Giai đoạn đảo cực -» giai đoạn tái phân cực —» giai đoạn khử cực 

Câu 6. Sắp xếp đặc điểm của các sợi thần kinh vào từng loại sau cho phù hợp 

STT Các loại sợi thần kinh Trả lời Đăc điểm 

1 

2 

Sợi thần kinh không có 

miêlin 

Sợi thần kinh cámiêlin 

1. 

2. 

a) Tổc độ lan truyền nhanh 

b) Tốc độ lan truyển chậm 

c) Điện thế lan truyền liên tục từ 
vùng này sang vùng khác 

d) Điện thế lan truyền theo cách nhảy 

cóc qua các eo Ranvie 

e) Tiêu tốn năng lượng cho hcạt đông 

cùa bơm Na /K+ 

g) Tiêu tốn ít năng lượng cho loạt 

động của bơm Na /K+ 
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Câu 7. Chọn từ trong các từ: Được hìnli tliùnh, dọc sợi trục điền vào chỗ 

trống hoàn chỉnh đoạn văn sau: 

Xung thần kinh ...(1)... sẽ kích thích vùng màng tiếp theo gây nên một 

xung mới, theo cách đó xung thẩn kinh được lan truyền ...(2)... theo một hướng 

xác định. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiên thức mới 

Cứu 1. 

- Điện tĩnh là điện xuất hiện khi tế bào thần kinh ờ trạng thái nghỉ, mặt 

trong của màng nơron tích điện âm và mặt ngoài tích điện dương. 

- Sự hình thành điện tĩnh là do: 

Sự chênh lệch điện thế giữa trong và ngoài màng sinh chất của nơron do sự 

khác nhau về nồng độ các ion Na+, K+ giữa dịch mô và dịch bào, nên K có xu 

hướng di chuyển ra ngoài màng và Na+ lại có xu hướng di chuyên vào trong 

màng theo chiểu građien nồng độ; nhưng ở trạng thái nghỉ, màng sinh chất chỉ 

có tính thấm chọn lọc đối với K+ nghĩa là cho phép kênh K+ "mở hé" để K+ di 

ra trong khi kênh Na+ vẫn đóng. Khi K+ đi ra mang theo điện tích dương (+) và 

các ion (-) bị giữ lại bên trong màng dã tạo nên lực hút tĩnh điện giữa các ion 

trái dấu, nên K+ cũng không thể đi ra một cách thoải mái (và cũng không thể đi 

xa khỏi màng) hơn nữa, K+ cũng chỉ đi ra một lượng nhất định còn nhờ hoạt 

động của bơm Na+/K+, do đó, duy trì dược tính ổn định tương đối của điên thế 

nghỉ (-70mV đối với thần kinh mực ống). 

Câu 2. c. 

Câu 3. 

- Trên sợi trục không có bao miẽlin xung thẩn kinh dãn truyền liên tục suốt 

dọc sợi trục. Tiêu tốn nhiểu năng lượng cho hoạt động cùa bơm Na+, K+ 

- Trên sợi trục có bao miêlin xung thần kinh dẫn truyén theo lối "nhảy cóc" qua 

các eo Ranviê nhanh. Tiêu tốn ít năng lượng cho hoạt động của bơm Na+/K+. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô kiến thức 

Câu 1. d. 

Câu 2. a. 

Cáu 3. d. 

Câu 4. d. 

Cáu 5. b. 
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Cáu 6. 1. b, c, e; 2. a, d, g. 

Câu 7. 1. Được hình thành; 2. Dọc sợi trục. 

BÀI 29. DẪN TRUYỀN XUNG THẦN KINH 

TRONG CUNG PHẢN XẠ 

l-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Câu 1. Trình bay những diễn biến xảy ra ở chùy xináp khi có kích thích. 

Câu 2. Hãy trình Bày những biến đổi xảy ra trong phản ứng của cơ thể khi 
giẫm phải một gai nhọn. ' 

Cáu 3. Hãy chọn phương án trả lời đúng: Tại sao xung thần kinh chì truyền 
qua xinúp theo một chiều từ màng trước xi núp sang màng sau xináp? 

a) Vì chi ờ chùy xináp mái có các bóng chứa chất trung gian hoá học, sẽ 
được giải phóng qua màng trưóc xináp khi có xung thần kinh truyền tới. 

b) Vì chỉ ờ màng sau xináp mới có các thụ thể tiếp nhận chất trung giam 
hoá học tương ứng. 

c) Vì màng sau xináp không giải phóng các chất trung gian hoá học và 
màng trước xináp không có các thụ thể tương ứng. 

d) Tất cả các phương án trên. 

Câu 4. Động vật có thể nhận biết, phân biệt được các kích thích khác nhau 
do đâu? 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô kiến thức 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: Đường dẫn truyền xung thán kinh trong một 
cung phản xạ? 

a) Từ cơ quan thụ cảm dến trung ương thần kinh rồi đến cơ quan đáp ứng. 

b) Từ cơ quan thụ cảm đến cơ quan đáp ứng rồi vể trung ương thần kinh. 

c) Từ trung ương thần kinh đến cơ quan thụ cảm lại qua trung ương thẩn 
kinh rồi đến cơ quan đáp ứng. 

d) Từ trung ương thần kinh qua nơron trung giam đến cơ quan đáp ứng. 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: Điện thế hoạt động được lan truyền theo 
trình tự nào dưới đây? 

a) Từ màng trước xináp -» chuỳ xináp -» màng sau xináp -» thụ quan 
tiếp nhận. 
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b) Từ chuỳ xináp —> màng trước xináp —> khe xináp —> màng sau xináp 
thụ quan tiếp nhận. 

c) Từ chuỳ xináp -» khe xináp -» màng trước xináp -» màng sau xináp -> 
thụ quan tiếp nhận. 

d) Từ màng trước xináp -> chuỳ xináp -> màng sau xináp —> khe xináp -> 
thụ quan tiếp nhận. 

Cáu 3. Chọn phương án đúng: Xi núp là gì? 

a) Xináp là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh. 

b) Xináp là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào cơ. 

c) Xináp là diên tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào tuyến. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: Các bước lưti truyền điện tlìê hoạt động qua xinápl 

a) Xung thẩn kinh đến làm Ca++ đi vào trong chuỳ xináp. 

b) Ca*4 vào làm túi chứa axêtylcỏlin gắn vào màng trước và vỡ ra, giải 

phóng axêtylcôlin vào khe xiqáp. 

c) Axêtylcôlin gắn vào thụ quan trên màng sau và làm xuất hiện điện thế 
hoạt động lan truyển đi tiếp. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 5. Chọn cấu trả lời đúng: Chất trung gian hoá học phổ biển nhất ỏ 
động vật có vú là chất nào? 

a) Dopamin, norađrênalin. 

b) Axêtylcôlin, norađrênalin. 

c) Dopamin, serotomin. 

d) Noadrenalin, enđorphin. 

Câu 6. Chọn từ trong các từ: Cúi thông tin, xung thần kinh điển vào chỗ 
trống hoàn chỉnh đoạn văn sau: 

Não nhận biết và phân biệt được ...(1)... từ các thụ quan gửi về dưới dạng các 
...(2)... dã được mã hoá bằng tần sô' xung, vị trí và sô' lượng nơron bị hưng phấn. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mói 

Câu 1. Khi xung thần kinh truyển đến tận cùng của mỗi sợi trục, tới các 
chùy xináp sẽ làm thay đổi tính thấm đối với Ca2+, Ca2+ từ ngoài dịch mô tràn 
vào dịch tế bào ờ chùy xináp làm vỡ các bóng chứa chất trung gian hóa học, 
giải phóng các chất này vào khe xináp. Các phần tử chất trung gian hóa học sẽ 
gắn với các thụ thể nằm trên màng sau xináp và làm thay đổi tính thấm màng 
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sau xináp của nơron tiếp theo, xung thần kinh được hình thành và lại tiếp tục 
lan truyến đọc sợi trục và cứ như thế cho tới cơ quan đáp ứng. 

Câu 2. Khi giẫm phải một gai nhọn, tế bào thụ cảm xúc giác bị kích thích 
làm xuất hiện điện động của tế bào thụ cảm xúc giác khi giẫm phải gai, xung 
thần kinh lan truyền từ cơ quan thụ cảm về trung ương thần kinh rồi qua các 
xináp tới nơron vận động. Xung tiếp tục truyển theo sợi trục của nơron vận 
động tới các cơ vận động bàn chân (hoặc ngón chân) gây ra phản ứng co chân 
để tránh giẫm phải gai nhọn. 

Cáu 3. d. 

Câu 4. Nhờ có mã thông tin thần kinh mà động vật có thể nhận biết, phân 
biệt được các kích thích khác nhau. Những thông tin được mã hoá gọi là mã 
thông tin một cách chính xác. 

- Đối với thông tin có tính chất định tính chúng được mã hoá bằng chính 
các nơron riêng biệt khi bị kích thích. 

- Đối với các thông tin có tính chất định lượng thuộc các thông tin về 
cường độ kích thích sẽ được mã hoá theo hai cách: 

+ Cách mã hoá thứ nhất phụ thuộc vào ngưỡng kích thích của các nơron. 
Các kích thích yếu có thể gây hưng phấn các nơron có ngưỡng kích thích thấp, 
còn các kích thích mạnh sẽ gây hưng phấn các nơron kém nhạy cảm, dòi hỏi 
ngưỡng kích thích cao. Như vậy là những thông tin về cường độ kích thích đã 
được mã hoá bằng loại nơron và số lượng nơron. 

+ Cách mã hoá thứ hai phụ thuộc tần số xung thần kinh. Đối với các kích 
thích mạnh thì tần số xung càng cao. Chẳng hạn, các kích thích yếu có thể phát 
xung có tẩn số thấp (chỉ 6 xung/giây) trong lúc kích thích mạnh tần số xung có 
thể đạt tới 600 xung/giây. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Câu 1. a. 

Câu 2. b. 

Cáu 3. d. 

Cáu 4. d. 

Câu 5. b. 

Cáu 6. 1. Các thông tin; 2. Xung thần kinh. 
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BÀI 30. TẬP TÍNH 

I - CAU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Cảu hòi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu 1. Tập tính động vật là gì? 

Cáu 2. Phân biệt tập tính học được với tập tính bẩm sinh. 

Càu 3. Tìm 2 ví dụ (ngoài ví dụ trong bài) cho mỗi loại tập tính bẩm sinh 

và học được. Phân tích ý nghĩa của mỗi tập tính dối với đời sống. 

2. Cảu hòi và bài tập củng cỏ kiến thức 

Câu 1. Chọn câu trả lời dúng: Tập tính của (lộng vật là gì? 

a) Là chuỗi những phàn ứng trả lời lại các kích thích của môi trường nhờ dó 

mà động vật tồn tại và phát triển. 

b) Là chuồi những phản ứng sinh ra đã có. 

c) Là chuỗi những phản ứng được hình thành trong đời sống cá thể. 

dj Cả a, b và c. 

Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Động vật có những loại tập tính nào? 

a) Tập tính bẩm sinh. b) Tập tính học được, 

c) Tập tính cá thể. d) Cả a và b. 

Cáu 3. Sắp xếp tính chất cùa tập tính vào tùng tập tính sao cho phù hợp. 

STr Các tập tính Trả lời Tính chất 

t 

2 

Tập tính bẩm sinh 

Tập tính học được 

1. 

2. 

a) Được hình thành trong đời sống cá thể 

b) Do học tập, rèn luyện mà có. 

c) Mang tính bẩm sinh, không qua học hỏi, 

rèn luyện 

d) Di truyền từ bô' mẹ, đặc trưng cho loài 

c) Không thay đổi, không chịu ảnh hưởng của 

điểu kiện và hoàn cảnh sống. 

g) Thay đổi và chịu ảnh hưởng của điều kiện 

•sống. 

h) Cơ sờ là một chuỗi phản xạ không điéu 

kiện 

i) Cơ sỏ là những phản xạ có điều kiện do học 

tập rèn luyện mà có 

Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: Sô'tượng tập tính học được của động vật phụ 
thuộc vào yếu tố nào? 
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a) Mức độ phát triển của hệ thần kinh. b) Điều kiện sống. 

c) Tuổi thọ. d) Cả a và c. 

Câu 5. Chọn từ trong các từ: Đều là phản xạ, phản xạ có điều kiện dién vào 
ô trống hoàn chỉnh đoạn văn sau: 

Cơ sở cùa các loại tập tính ...(1)... tập tính bẩm sinh là môt chuỗi phản xạ 
không điểu kiện kế tiếp nhau còn tập tính học được là những ...(2)... do học tập 
rèn luyện mà có. 

II - HƯỚNG OẢN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Càu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu 1. Tập tính dộng vật là chuỗi những phản ứng trả lời các kích thích của 
môi trường (bên trong cũng như bên ngoài cơ thể) nhờ đó mà động vật tồn tại 
và phát triển. 

Cáu 2. 

- Tập tính hầm sinh: Là những hoạt động cơ bản của cơ thể động vật mà 

ngay từ khi sinh ra đã có, không cần qua học hỏi, rèn luyện, mang tính bản 
núng, được di truyển từ bố mẹ, không thay đổi và không chịu ảnh hường của 
điều kiện và hoàn cảnh sống, chúng được quyết định bởi yếu tố di truyền. 

- Tập tính học được: Là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống 

do học tập các cá thể cùng loài. 

ở những nhóm động vật càng cao, càng tiến hoá, loại tập tính học được đó 

càng nhiều và càng phức tạp. 

- Ví dụ về tập tính bẩm sinh và ý nghĩa của tập tính đó: 

Chuyển động hướng sáng của trùng roi xanh (Euglena viridis) là một trong 
những biểu hiện tập tính đơn sơ nhất của động vật. Trùng roi có cơ quan cảm 
giác ánh sáng ở gốc roi, gọi là điểm mắt. Nhờ điểm mắt mà trùng roi có thể 
định hướng và luôn bơi vế hướng có nguồn sáng. Đó là tập tính hướng sáng 

dương của trùng roi xanh. Ở trùng roi xanh, tuy cấu trúc toàn bô cơ thể mới là 

một tế bào, nhưng đã có điểm mắt. Đây là một vi cấu trúc lớn khoảng 25pm 
nằm ở gốc roi, mang lớp sắc tố hình cốc với hạt tinh bột, làm nhiệm vụ của thể 
thủy tinh. Nhờ có điểm mắt mà trùng roi xanh có những chuyển động hướng 
dương, bơi lên mặt nước khi có ánh mặt trời, thực hiện hoạt động quang hợp, tự 
tổng hợp chất hữu cơ từ các thành phần vô cơ cho cơ thể. 

- Ví dụ về tập tính học được và ý nghĩa của tập tính dó: 

Sự hình thành các kinh nghiêm riêng ở đỏng vật, thể hiện rõ trong các hoạt 
dông tập tính bắt mồi cùa thú ăn thịt như: sư tử, hổ, báo, mèo... Thông thường 
một đàn sử tử có con cái là đầu đàn và một số con non. Sư tử đực thường sống 
tách riêng hoặc không tham gia săn mồi. Khi còn nhỏ, đàn sư tử con vây quanh 
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bố mẹ, tập đùa giỡn và vồ đuôi của bô' mẹ. ở tuổi dưới một năm, sư tử con tham 

gia sAn bắt mổi cùng dàn, được huấn luyện cách rưựt đuổi, vật ngã và vồ con 

mồi còn sống. Được hai nãm tuổi, sư tủ con đã có thể cùng đàn tham gia săn 

bát mồi một cách tích cực. Khi gặp mồi, con mẹ thường lao đón chặn lên sừng 

và cắn vào mõm con mồi. Còn các con non lập tức xông đến từ phía sau, cùng 

vổ mổi và đẩy ngã con mồi. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô kiên thức 

Cáu 1. a. 

Càu 2. d. 

Câu 3. 1. c, d, e, h; 2. a, b, g, i. 

Cáu 4. d. 

Cáu 5. 1. Đểu là phản xạ; 2. Phản xạ có điều kiện. 

Bài 31. TẬP TÍNH (tiếp theo) 

I - CAU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mói 

Câu 1. Trình bày một sô' ví dụ về tập tính kiếm ăn, săn mồi của động vật. 

Câu 2. Tìm và phân tích một sô' ví dụ về tệp tính sinh sản của động vật. 

Câu 3. Phan tích ý nghĩa của tập tính bảo vệ lãnh thổ. 

Cáu 4. Nêu rõ nguyên nhân dẫn tới tập tính di cư của một số loài chim. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: Động vật có những hỉnh thức học tập chủ 
yếu nùol 

a) Rút kinh nghiệm, in vết. b) Hình thành phản xạ mói. 

c) Học ngầm, học khổn. d) Cả a, b và c. 

Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Động vật có nhữỉìg tập tính gí? 

a) Tập tính kiếm ăn - săn mồi. 

b) Tập tính di cư, sinh sản. 

c) Tập tính xã hội, bảo vệ vùng lãnh thổ. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Thế nào là học khônl 

a) Là học có chủ định, có chú ý. 

85 



b) Động vật giải quyết vấn đề bằng sự phối hợp các kinh nghiệm đã có qua 
suy nghĩ, phán đoán, làm thử. 

c) Là hình thức học tập đơn giản nhất. 

d) Cả a và b. 

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Tập tính kiếm ăn -săn mồi được hình thành 
như thế nào? 

a) Là tập tính học được, hình thành trong quá trình sống. 

b) Qua học tập ở bố mẹ, đồng loại hoặc qua trải nghiệm bản thân. 

c) Tập tính bảo đảm sự sống còn của các loài đông vật. 

d) Cả a và b đúng. 

Cáu 5. Chọn câu trả lời đúng: Mục đích của tập tính bào vệ vùng lãnh thổ 
là gì? 

a) Để đánh dấu và xác định vùng lãnh thổ. 

b) Giữ gìn nguồn thức ăn và nơi ờ. 

c) Là cơ hội để lựa chọn bạn tình. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 6. Chọn câu trả lời đúng: Tại sao về mùa đông nhiều loài chim à 

phương bắc lại di cư vê phương nam? 

a) Vì mùa đỏng lạnh giá, thiếu thức ăn. 

b) Mùa dông cố nhiều kẻ thù. 

c) Không có nơi trú ẩn. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 7. Chọn từ ừong các từ: Biến đổi tập tính, hình thành phàn xạ điến vào 
chỏ trống hoàn chỉnh đoạn văn sau: 

Các hình thức học tập chủ yếu làm ở động vật (tập tính học được) 
là: quen nhòn, in vết ...(2)... mới (điểu kiên hoá), học ngám và học khôn. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CẢU HỔI VÀ BẢI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu 1. Ví dụ như khỉ dùng que để bắt mổi: 

Để bắt mối trong tổ, khỉ dùng một cành cây nhỏ, tuốt lá, luồn vào tổ mối dể 
bắt mối. Mối bám vào cành cây khỉ rút cành cây ra bắt mối ăn. 

Ví dụ: Hắc tinh tinh đang tìm cách lấy chuối treo trên cao bằng cách tìm 
kiếm vật kê đó là các thùng có trong phòng. Chúng xếp các thùng thành chổng 
cao leo lên để lấy chuối. 

Câu 2. Ví dụ: Tập tính sinh sản của chim, trong đó có tập tính ấp ủ trứng và 
chăm sóc con non đã được khảo sát và nghiên cứu nhiểu. Khi quan sát tập tính 
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ấp ỈI trứng ở một sô loài chim mòng biển, người ta thây hình dạng, kích cỡ và 
màu sấc của trứng có ý nghĩa kích thích lèn thị giác, để tạo nên tập tính ấp 

trứng. Chim có XII hướng chon áp các quả trứng có kích cỡ to, thậm chí to hơn 

cả trứng cửa bản thân nó. Nếu trứng có cùng kích cỡ, thì chim lại có xu hướng 

chọn Cííc qiuả có hoa văn, có màu sắc lốm đốm chứ không phải trắng tuyền và 

có hình dạmg tròn đều chứ không vuông vức hay sắc cạnh. 

Cáu 3. Tập tính bảo vệ lãnh thổ là một tập tính quan trọng ở động vật. 

Ớ nhiềiu động vật thuộc lứp Thú, chúng dùng các chất tiết từ tuyến thơm, 

nước tiểu,... dể đánh dấu và xác định vùng lãnh thổ, chúng chiến đấu với những 

kẻ xíìm phạim lãnh thổ bằng các trận giao tranh quyết liệt đê’ giữ gìn nguồn thức 

ãn và nơi ở. 

Ý nghĩ.a của tập tính bảo vệ lãnh thổ: 

i)ấu trainh bảo vệ lãnh thổ cũng là cơ hội để lựa chọn bạn tình (không phải 

mọi vùng lãnh thô đéu như nhau). Con cái thường chọn những con đực giữ vững 

lãnh thổ tốt nhất. Vì ở đó, con cái có nhiều thức ăn và được bảo vê an toàn hơn 

(nhờ vào uy/ của con dực to khoẻ). Sự kết bạn như vậy đã làm cho con đực khoẻ 

mạnh có nhiẻu cơ hội sinh con hơn và tung vào quần thể nguồn gen tốt để duy 

trì và phát triển nòi giống (dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên). 

Cáu 4. Nguyên nhân dẫn tới tập tính di cư của một số loài chim là do 

những kích thích bên ngoài cũng như bên trong cơ thể tác động tạo nên. Chúng 

thường di cư theo mùa, định kì hàng năm. Ví dụ cứ đến mùa đông nhiều loài 

chim ở phuromg bắc di cư về phương nam. Do ở miền bắc mùa dông lạnh giá, 

thức ăn kham hiếm, còn phương nam lại ấm áp, thức ăn phong phú hơn. 

2. Câu hỏii và bài tập cung cỏ kiến thức 

Cáu 1. d. 

Cáu 2. d. 

Cáu 3. d. 

Câu 4. d. 

Cãu 5. d. 

Càu 6. a. 

Câu 7. 1. Biến đổi tập tính; 2. Hình thành phản xạ. 
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Bài 32. TẬP TÍNH (tiếp theo) 

I - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu 1. Tập tính của người có gì khác so với tập tính ờ động vật? 

Cáu 2. Con người đã thuần dưỡng các thú hoang như thế nào? 

Câu 3. Nêu một số ví dụ về biện pháp đấu tranh sinh học trong lông 
nghiệp và ưu thế của biện pháp này. 

Câu 4. Em thử hình dung người ta huấn luyộn các động vật troing rạp xiếc 
như thế nào? 

2. Càu hỏi và bài tập củng cô kỉến thức 

Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Ở người có những loại tập tính nà<ol 

a) Tập tính bẩm sinh. 

b) Tập tính học được, tập tính bẩm sinh. 

c) Tập tính cạnh tranh. 

d) Tập tính thích ứng. 

Cáu 2. Chọn câu trả lòi đúng: Trong chăn nuôi ứng dụng tập tínth cứa iộng 
vật vào mục đích gí? 

a) Thuần dưỡng gia súc hoang thành gia súc ngày nay. 

b) Sử dụng tập tính săn mồi ăn thịt của chúng để chúng bắt tíiuiột tạo 
những nòi chó săn tốt. 

c) Dùng côn trùng để tiêu diệt sâu bọ có hại. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 3. Chọn câu trả lời đúng: Bằng cách nào con người đã hiến tđểi cát tập 
tính hổm sinh à động vật thành tập tính học được? 

a) Huấn luyên các thú còn non theo con đường thành lập các Ịphảni xạ có 
điếu kiện. 

b) Cho chúng cách li khỏi bô' mẹ chúng. 

c) Cho chúng ở chung với người. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: Con người đã Ị ùm thay đổi tập túm Ổ iộng 
vật nào sau đây? 

a) Hổ, báo (trong rạp xiếc) b) Sư tử, voi (trong rạp xiếc) 

c) Khỉ, vượn (trong vườn thú) d) Cả a, b và c. 
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Cáu 5. Chọn từ trong các từ: Bộ não, tạp tinh mới điền vào chỗ trống hoàn 

chỉnh đoạn văn sau: 

Ớ người với hệ thống than kinh phát triển, dặc biệt là ...(ỉ)..., đã xây dựng 

được những ...(2)... (qua giáo dục, học tập và ròn luyện) phù hợp với yêu cầu 

của xã hội tiến bộ văn minh. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÁU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiên thức mới 

Câu 1. Con người cũng có tập tính bấm sinh và tập tính học được như ở 

động vật. Nhưng tập tính của con người có khác biệt so với tập tính ở động vật 

như con người đã xáy dựng dược những tập tính mới (qua giáo dục, học tập và 

rèn luyện) phù hợp với yêu cầu của xã hội tiến bộ văn minh. Nguyên nhân 

chính là do con người có hệ thống thần kinh phát triển, đặc biệt là bộ não. 

Câu 2. Nhiều dộng vật hoang dã đã được con người chọn lọc, thuần dưỡng 

từ thời xa xưa thành gia súc ngày nay, con người đã dựa vào tập tính học được 

của thú đê thuân dưỡng, làm thay đổi tập tính của chúng bằng cách huấn luyện 

các thú non (thành lập các phản xạ có điều kiện) thích ứng với điều kiện chăn 

nuôi và làm việc. Ví dụ, chó mèo có thể ở chung với nhau và không được ãn 

thịt gà, vịt. Trâu, bò, ngựa được dùng làm sức kéo phục vụ cho con người... 

Câu 3. Trong sản xuất nông nghiệp, đê đấu tranh phòng trừ sâu hại, các 

nhà nghiên cứu đã gây nuôi, phát triển nhiều nhóm côn trùng cánh màng hoặc 

cánh cứng, sử dụng chúng trong việc tiêu diệt nhiều nhóm sâu hại cây trồng (bọ 

rùa, ong mắt đỏ, nhiều nhóm tò vò). Bọ rùa được nuôi thả để diệt dệp cam, loài 

ong mắt đỏ có tập tính đẻ trứng trong cơ thể sâu hại cây trồng, tò vò có tập tính 

bắt sâu tiêm dịch cho tê liệt và mang vể tổ chuẩn bị làm thức ăn cho con non 

khi mới nở. Có thể nói côn trùng cánh màng là thiên dịch của nhiều loài sâu 

hại, trong đó có 53 loài đã biết là thiên địch của sâu hại lúa ở nước ta. 

Các nhà nghiên cứu còn dựa vào tập tính giao phối của nhiều côn trùng gây 

hại, đà tạo ra cá thể đực bất thụ. Những con dực này ván khoẻ mạnh, phát triển 

và giao phối bình thường nhưng chúng không có khả năng sinh sản. Bằng biện 

pháp này con người đã hạn chế và tiêu diôt được nhiéu quần thể sâu bọ gây hại. 

Đây là hướng tiêu diệt sâu hại bằng biện pháp sinh học không gây ô nhiễm môi 

trường như thuốc trừ sâu. 

Cáu 4. Đối với thú huấn luyện cho rạp xiếc, người ta đã làm thay đổi tập 

tính cùa nhiều loài thú dữ (hổ, báo, sử tử, voi...) trở nên thuần phục và tuân thủ 

những hiệu lệnh của người dạy thú trong các màn biểu diẽn. Con người đã biến 

đổi các tập tính bẩm sinh thành các tập tính học được, bằng cách huấn luyộn 

các con thú non theo con đường thành lập các phản xạ có điều kiên (còn gọi là 

điéu kiên hoá đáp ứng chương trình của người huấn luyện). 
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2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Cáu 1. b. 

Câu 2. d. 

Cáu 3. a. 

Cáu 4. d. 

Câu 5. 1. Bổ não; 2. Tập tính mới. 

Chương III SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIÊN 
A. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật 

Bài 34. SINH TRƯỎNG Ỏ THỰC VẬT 

l-CAU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Càu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Càu 1. Thế nào là sinh trường và phát triển? Nêu sự khác nhau và mối liên 
quan của sinh trưởng và phát triển. 

Cáu 2. Hãy nêu các đặc điểm của sinh trường sơ cấp và sinh trường thứ cấp. 

Cảu 3. Trình bày các nhân tố bên ngoài và bên trong ảnh hưởng đến sinh 
trưởng của cây. Nêu các biện pháp kĩ thuật có liên quan tới các ảnh hưởng đó. 

Cáu 4. Hãy chọn phương án trả lời đúng: Sau khi cày mọc mầm hắt đầu 
quang hợp, các lá mầm sẽ trỏ thành: 

a) Mô rẽ b) Mô libe 

c) Tán lá d) Phân hoá và rụng. 

Cáu 5. Trong trồng trọt, khi thu hoạch sản phẩm, tuỳ theo mục đích kinh 
tế, mục đích sử dụng, có thể kết thúc ở một giai đoạn nào đó của chu kì phát 
triển được không? Cho ví dụ và giải thích tại sao? 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Thế nào lả sự sinh trưởng ở thực vật! 

a) Là quá trình tăng lên vể sô' lượng, khối lượng và kích thước tế bào. 

b) Giúp cây lớn lên trong từng giai đoạn. 

c) Không trải qua các biến thái. 

d) Cả a, b và c. 
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Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Thè nào là sinh trưởng sơ vấp? 

<>) Là hình thức sinh trưởng của mỏ phàn sinh làm cho cây lớn và 

cao lên. 

b) Là hình thức sinh trưởng làm cây to ra. 

c) Là hình thức sinh trướng xảy ra ờ tất cả các mô thực vật. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 3. Sắp xếp đặc điểm cấu trúc hình thái của cây vào từng lớp sao cho 

phù hợp. 

STT Các lớp Trả lời Đặc điểm 

1 Lớp Một lá mầm l. a) Có 2 lá mám 

2 Lớp Hai lá mầm 2. b) Có 1 lá mầm 

c) Gân hình mạng 

d) Gân song song hay hình cung 

e) Thân lớn, bó mạch xếp hai bên tầng sinh 

mạch 

g) Thân nhỏ, bó mạch xếp lộn xộn 

h) Rễ cọc 

i) Hoa mẫu 4 hay 5 

k) Rề chùm 

l) Hoa mẫu 3 

m) Một năm 

n) Hai hay nhiéu năm 

Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: Cức yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sinh 
trưởng cùa thực vật? 

a) Các chất điều hoà sinh trướng: auxln, gíbêreltn... 

b) Các chất kìm hãm sinh trưởng: axit abxixic, phênol. 

c) Các yếu tố di truyển. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 5. Chọn câu trả lời đúng: Các yếu tố bên ngoài ành hưởng đến sinh 
trưởng của thực vật? 

a) Nước. b) Nhiệt độ, ánh sáng. 

c) Phân bón. d) Cả a, b và c. 

Cáu 6. Chọn từ trong các từ: Cây một lá mầm, tầng sinh mạch điền vào chỗ 
trống hoàn chỉnh đoạn văn sau: 
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Sinh trưởng sơ cấp diễn ra ở ...(1)..., thân non cây hai lá mầm. Sinh trưởng 
thứ cấp ở cây hai lá mầm (có thời gian sống hai lâu năm) có tầng sinh vỏ và 
...(2)... làm cây lớn lên về chiều ngang. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu 1. - Sinh trưởng là sự tăng về số lượng, khối lượng và kích thước tế 
bào làm cây lớn lên trong từng giai đoạn, không trải qua các biến thái. 

- Phát triển là sự biến đổi về chất lượng các cấu trúc và chức năng sinh hoá 
của tế bào, mô, cơ quan làm cây ra hoa, kết quả, tạo hạt diẽn ra trong quá trình 
phát sinh cá thể. 

- Sự khác nhau giữa sinh trưởng và phát triển biểu hiện: sinh trưởng là quá 
trình tăng lên vể số lượng, khối lượng và kích thước tế bào làm cây lớn lên từng 
giai đoạn, không trải qua biến thái; pha này gọi là pha sinh trường phát triển 
sinh dưỡng. 

Phát triển khác sinh trưởng là quá trình biến đổi về chất lượng các cấu trúc 
và chức năng sinh hoá của tế bào mô, cơ quan làm cây ra hoa, kết quả, tạo hạt 
diễn ra trong quá trình phát sinh cá thể; pha này gọi là pha sinh trường phát 
triển sinh sản (mốc là sự ra hoa). 

- Tuy khác nhau song hai pha này là hai quá trình liên tiếp xen kẽ nhau của 
quá trình trao đổi chất ở cây. Đảm bảo các điều kiện dinh dưỡng cây sinh trưởng 
tốt, phát triển tốt. Nếu không có sự cân đối đó cây có thể sinh trưởng nhanh, phát 
triển chậm hay ngược lại. Có thể cả hai cùng nhanh hay cùng chậm. 

Câu 2. Các đặc điểm của sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp: 

* Đặc điểm của sinh trưởng sơ cấp 

Sinh trưởng sơ cấp là hình thức sinh trưởng của mô phân sinh làm cho cây 
lớn và cao lên. Phần lớn cây một lá mầm có sinh trưởng sơ cấp, các bó mạch 
xếp lộn xộn. Vì vậy, thân thường có kích thước bé, thời gian sống ngắn. Sinh 
trường sơ cấp cũng có ờ phần thân non như ngọn cây của cây hai lá mầm. 

* Đặc điểm cùa sinh trưởng thứ cấp 

Sinh trưởng thứ cấp là hình thức sinh trưởng làm cho cây to, lớn lên do sự 
phân chia tế bào của tầng sinh vỏ (phía ngoài cho tế bào vỏ, phía trong cho thịt 
vỏ) và tầng sinh trụ. Tầng sinh trụ nằm giữa mạch gỗ bên trong và mạch rây 
bên ngoài. Cây lớn lên về chiều ngang thân to và sống lâu năm. Phần lớn cây 
hai lá mầm sinh trưởng thứ cấp. 
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Cáu 3. - Các yếu tố bên ngoài ảnh hương đến sinh trưởng của cây: 

+ Nước (độ ẩm): Nước là yếu tô tác động lên hầu hết các giai đoạn: nảy 

mầm, ra hoa, tạo quả và hoạt động hướng nước của cây. Nước là nguyên liệu 

của trao dổi chất ở cây. 

+ Nhiệt độ: là diều kiện sống rất quan trọng dôi với thực vật. Nhiệt độ có 

vai trò quyết định ở giai đoạn nảy mâm của hạt, chồi. Đối với sự sinh trường, 

nhiệt đôi tối ưu là khoảng 25-35°C và tối da là 45-50 °c. 

+ Ánh sáng: Ánh sáng ảnh hường đến sự tạo lá, rẻ, hình thành chồi, hoa, sự 

rụng lá,cây ưa sáng,cây ưa bóng. 

+ Phân bón: là nguồn cung cấp nguyên liệu cho cấu trúc tế bào (ADN, 

ARN, ATP, chất nguyên sinh, enzim, sắc tố) và các quá trình sinh lí diễn ra 

trong cây. 

- Các yếu tô' bên trong: Các chất điều hoà sinh trưởng bên trong cơ thể như 

auxin, gibêrelin, xitỏkinin. Các chất kìm hãm sinh trưởng như axit abxixic, chất 

phênol và các yếu tô' di truyền. 

- Các biện pháp kĩ thuật có liên quan tới ảnh hưởng đó: cần gieo trồng 

đúng thời vụ, cung cấp nước, phân bón đầy đủ hợp lí cho cây trồng, tạo điều 

kiện tốt cho các quá trình sinh lí diễn ra trong cây. 

Câu 4. d. 

Càu 5. Trong trồng trọt ngưòi ta có thể kết thúc ờ một giai đoạn nào đó ở 

chu kì phát triển cùa cây.. 

Ví dụ: 

Kết thúc ở giai đoạn nảy mầm: Làm giá để ăn (đậu đỗ), làm mạch nha (lúa). 

Kết thúc ở giai đoạn mọc lá, sinh trường mạnh: trồng các loại rau làm thức 

ăn tươi. 

Kết thúc ờ giai đoạn ra hoa: trồng các loại hoa dùng cho trang trí hay lễ hội. 

Kết thúc ở giai đoạn tạo ra quả chín: trồng cây lấy quả (cam, chanh, hồng, 

ổi...). 

Kết thúc ở giai đoạn kết hạt và hạt chín: trổng các cây lấy hạt (đậu, ngô, vừng). 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Câu 1. d. 

Cáu 2. a. 

Cáu 3. 1. b, d, g, k, 11, m; 2. a, c, e, k, i, n. 

Câu 4. d. 

Câu 5. d. 

Cáu 6. 1. Cây một lá mầm; 2. Tầng sinh mạch. 
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Bài 35. HOOCMÔN THỰC VẬT 

I - CẢU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu 1. Thế nào là hoocmôn thực vật? 

Cáu 2. Hãy chọn phương án trả lời đúng: Sinh trưởng của cây bị kìm hãm bởi: 

a) Auxin b) Gibêrelin 

c) Axit abxixic d) Xitôkinin. 

Cáu 3. Khi dùng các hoocmôn thực vật cần chú ý những vấn đề gì? 

Câu 4. Trong nông nghiệp, sử dụng hoocmôn thực vật đã mang lại kết quả 
cụ thể nào? Nêu ví dụ ở địa phương. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Auxin các dạng chính nàôì 

a) Auxin a: ClgH3205. 

b) Auxin b: Ci8H30O4. 

c) Heterôauxin: C10H9O2N (AIA - axit indolaxêtic) 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Tác dụng kích thích cùa auxin là gH 

a) Tác động làm trương dãn tế bào, tính hướng sáng và hưómg đất. 

b) Làm chồi ngọn, rễ chính sinh trưởng mạnh, kìm hãm sự sinh trường chồi bên. 

c) Kích thích sự ra hoa, tạo quả không hạt, kìm hãm sự rụng hoa, quả, lá. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 3. Chọn câu trả lời đúng: Tác động kích thích cùa gibêrelin đến các bộ 
phận nào của câyl 

a) Kích thích thân cao, dài, các lóng vươn dài ra. 

b) Kích thích ra hoa, tạo quả sớm, quả không hạt. 

c) Tác động tới quá trình quang hợp, hô hấp, trao đổi nitơ, axit nuclêic, 
hoạt tính enzim. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Xitôkinin có những tác dụng nào đến sinh 
trường của cây! 

a) Tác động đến quá trình phân chia tế bào, tác động hình thành cơ quan 
mới. 

b) Kích thích sự phát triển chồi bên. 
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c) Ngăn chặn sự hoá già. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 5. Chọn câu trả lời đúng: Axit abxixic có tác dụng gì đến sự sinh 
trưởng của cây? 

a) Kìm hãm sự sinh trường cùa cành, lóng. 

b) Gây trạng thái ngủ của chối, của hạt. 

c) Là khí khổng đóng. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 6. Chọn câu trả lời đúng: Chất làm chậm sinh trưởng có tác dụng gì? 

a) Làm thấp cây, làm cứng cây, chống lốp đổ. 

b) Làm cao cây, cứng cây. 

c) Làm năng suất cây cao. 

d) Cả b và c. 

Câu 7. Chọn câu trả lời đúng: Túc dụng của chất diệt cỏ là gì? 

a) Phá hoại màng tế bào và màng sinh chất. 

b) Kìm hãm quang hợp, xáo trộn quá trình sinh trưởng, ngừng trệ quá trình 
phltn bào. 

c) Ngãn cản quá trình sinh tổng hợp của cỏ, cây trồng khác không bị hại. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 8. Chọn câu trả lời đúng: Những nguyên tắc cần chú ý khi sử dụng các 
chát phitôhoocmôn trong nông nghiệp? 

a) Nồng độ sử dụng phitôhoocmôn phải tối thích (vài ppm đến vài chục, vài 

trăm ppm). 

b) Chú ý tính chất đối kháng, hổ trợ giữa các phitôhoocmôn. 

c) Cần quan tâm sự phối hợp chất phitôhoocmôn với việc thoả mãn nhu cầu 
dinh dưỡng cho cây. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 9. Chọn từ trong các từ: Chất kìm hãm, gây hại cho tế bào điền vào 

chỗ trống hoàn chỉnh đoạn vãn sau: 

Dùng chất kích thích và ...(1)... phải chú ý nồng độ tối thích cùng các điều 
kiện sinh thái có liên quan tới cây, dất trồng. Nổng độ quá cao sẽ ...(2)..., mô 
sinh vật. 
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II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Cáu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Câu 1. Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ có mặt trong cây với một 
lượng rất nhỏ được vận chuyển đến các bộ phận khác nhau của cây, điểu tiết và 
đảm bảo sự hài hoà các hoạt động sinh trưởng. Hoocmôn thực vật có hai nhóm: 

- Nhóm chất kích thích sinh trường: 

Auxin, gibêrelin có tác động đến sự kéo dài, lớn lên của tế bào. 

Xitôkinin có vai trò trong phân chia tế bào. 

- Nhóm các chất kìm hãm sinh trưởng: 

Axit abxixic tác động đến sự rụng lá. 

Êtilen tác động đến sự chín của quả. 

Chất làm chậm sinh trưởng và chất diệt cỏ. 

Câu 2. c. 

Cáu 3. Sử dụng phitôhoocmôn cần chú ý nồng độ tối thích (vài ppm đến 
vài chục, vài tràm ppm). Nếu nồng độ quá thấp thì hiệu quả thấp, nếu nồng độ 
quá cao sẽ ức chế sự sinh trưởng, thậm chí còn phá hủy hay gây chết mô và tế 
bào sinh vật. Ví dụ, dùng gibêrelin 5-40 ppm làm tăng năng suất nho lên gấp 
đôi. Dùng lg đất đèn (có chứa êtilen) đổ vào nón dứa kích thích ra hoa sớm. 

Chú ý tính chất đối kháng, hỗ trợ giữa các phitôhoocmôn. Đối với chất diệt 
cỏ cần chú ý đến tính chọn lọc riêng biệt. 

Cần quan tâm sự phối hợp chất phitôhoocmôn với việc thoả mãn nhu cầu 
dinh dưỡng cho cây. 

Câu 4. Kết quả sử dụng hoocmôn thực vật trong nông nghiệp: 

- Auxin: làm rễ mọc nhanh, mạnh (50-100 ppm ngâm cành chiết 24 giò), 
tạo quả không hạt (cà chua, nho). 

- Gibêrelin: làm sợi lanh, đay dài; quả không hạt (cam, dưa hấu, nho). 

- Xitôkinin: dùng trong nuôi cấy mô tạo cơ quan sinh dưỡng (rễ mới, cành mới). 

- Axit abxixic gây nên hạng thái nghỉ, ngủ của chồi (cam, quít, khoai tây). 

- Êtilen: làm quả chín đều (cà chua, chuối), làm rụng lá. 

- Chất làm chậm sinh trường: cỏ ờ công viên, sân đá bóng mọc chậm. 

- Chất diệt cỏ: làm chết cỏ ờ ruộng ngô đậu. 

2. Cảu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Cáu 1. d. 

Cáu 2. d. 
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Cáu 3. d. 

Cáu 4. d. 

Cứu 5. d. 

Cáu 6. a. 

Cau 7. d. 

Cau 8. d 

Cau 9. 1. Chất kìm hãm; 2. Gây hại cho tế bào. 

Bài 36. PHÁT TRIỂN ỏ THỰC VẬT có HOA 

I - CẢU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiên thức mới 

Cảu 1. Sự ra hoa ờ thực vật cần có điều kiện nào? Trình bày và giải thích. 

Cáu 2. Florigen là gì? Trình bày ý nghĩa của florigen đối với sự ra hoa. 

Câu 3. Quang chu kì là gì? Có bao nhiêu loại cây theo quang chu kì? 

Cáu 4. Tại sao có cây ra hoa vào mùa hè, có cây chỉ ra hoa vào mùa đông? 

Ý nghĩa của phitôcrôm đối với quang chu kì? 

Câu 5. Hãy chọn phương án trả lời đúng: Loại chất nào của cây có liên 
quan tới sự ra hoa của cây9 

a) Gibêrelin. b) Xitôkini. 

c) Xitôcrôm. d) Phitôcrôm. 

Câu 6. Nêu các ứng dụng về thúc dẩy sự ra hoa của cây trồng trong nông 

nghiệp. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cỏ kiến thức 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: Các yếu tô'nào chi phối sự ra hoa? 

a) Tuổi cây, nhiệt độ thấp và vai trò ngoại cảnh. 

b) Hoocmôn ra hoa, phitôcrôm. 

c) Quang chu kì. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: Điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng như thế nào 
đến sự ra hoa? 

a) Ngày ngắn, ánh sáng xanh, nhiệt độ thấp, hàm lượng C02 cao, đô ẩm 

cao, nhiều nitơ cây ra nhiều hoa cái. 
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b) Ngày dài, ánh sáng dỏ, nhiệt độ cao, hàm lượng C02 thấp, nhiềi kali cây 
tạo nhiểu hoa đực. 

c) Cây được cung cấp chế độ dinh dưỡng tốt, thích hợp, tỉ lộ C/N cân dối sẽ 
tạo cây khoẻ, thúc đẩy sự ra hoa. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Tác động của fìorigen như thế nào? 

a) Kích thích sự ra hoa của cây ngày dài, ngày ngắn và cây trung tnh. 

b) Kích thích cây sinh trường và phát triển. 

c) Kích thích di chuyển các chất quang hợp. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Tác động của quang chu kì đến đời sôh; ciủa cây? 

a) Tác động đến sự ra hoa, tạo củ, rụng lá. 

b) Tác động đến sự di chuyển các hợp chất quang hợp. 

c) Tác động đến quá trình phân chia của tế bào. 

d) Cả a và b. 

Câu 5. Sắp xếp diều kiện ra hoa vào các loại cây sao cho phù hợp. 

STT Các loại cây Trả lời Điẻu kiện ra hoa 

1 Cây trung tính 1. a) Ra hoa trong điều kiên chiếu sáig; ít hơn 

2 Cây ngày ngắn 2. 12 giờ. 

3 Cây ngày dài 3. b) Ra hoa trong điểu kiên chiếu saig: hơn 
12 giò. 

c) Ra hoa ở cả ngày dài và ngày n;ắm. 

Càu 6. Chọn câu trả lời đúng: Tác động của phitôcrôm? 

a) Tác động đến sự nảy mầm, f-a hoa của cây. 

b) Tổng hợp sắc tố. 

c) Các vận động cảm ứng, đóng mở khí khổng. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 7. Chọn câu trả lời đúng: sắc tốenzim, sự ra hoa, này mần,áiiển vào 
chỏ trống hoàn chỉnh đoạn vãn sau: 

Phitôcrồm là một ...(l)...tồn tại ở hai dạng P66o(Pr) và P73o(Prs P>fr hay 

P1R tác động mạnh mẽ...(2)... và nhiều quá trình sinh lí khác. Phitôcnmi có vai 
trò kích thích, tổng hợp, vận dộng. 
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II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CAU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu 1. Sự ra hoa ở thực vật cẩn có điều kiện như: nhiệt độ thấp và vai trò 

ngoại cảnh. 

- Sự ra hoa phụ thuộc vào nhiệt độ thấp, chỉ ra hoa kết hạt vào mùa xuân 

sau khi đã trải qua mùa đông giá lạnh (cây mùa đông và cây hai năm, cây lâu 

niên). Điều kiộn ngoại cảnh có ảnh hường đến sự ra hoa: 

Ngày ngắn, ánh sáng xanh, nhiệt độ thấp, hàm lượng cơ2 cao, độ ẩm cao 

nhiêu nitơ, cây sẽ tạo nhiều hoa cái. 

Ngày dài, ánh sáng đỏ, nhiệt dộ cao, hàm lượng C02 thấp, nhiêu kali cây 

tạo nhiều hoa đực. 

Cây được cung cấp chê độ dinh dưỡng tốt, thích hợp, tỉ lệ C/N cân đối sẽ 

tạo cây khoẻ, thúc đẩy sự ra hoa. 

Câu 2. Florigen là hoocmỏn kích thích ra hoa. Đó là một hợp chất của 

gibôrelin (kích thích sinh trưởng của đế hoa) và antezin (kích thích sự ra mầm 

hoa - chất giả thiết). 

Tác động của ílorigen: Lá là cơ quan tiếp nhận ánh sáng và sản sinh 

ílorigen kích thích sự ra hoa của cây ngày dài, cây ngày ngắn và cây trung tính. 

Tác nhân kích thích nở hoa có thể được truyền từ cây cảm ứng đến cây không 

cảm ứng thông qua chỗ ghép: một tác nhân kích thích nở hoa đặc hiệu 

(ílorigen) đã đuợc hình ihànli trong lá, có tác động tới sự la hoa. 

Câu 3. 

— Quang chu kì là thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối (độ dài của 

ngày đêm), liên quan tới hiộn tượng sinh trưởng và phát triển của cây. 

Quang chu kì tác đông đến sự ra hoa, rụng lá, tạo củ, di chuyển các hợp 

chất quang hợp. 

— Có ba loại cây theo quang chu kì: 

+ Cây trung tính: Ra hoa ở cả ngày dài và ngày ngắn. Gồm phần lớn cây 

trồng như: cà chua, lạc, đậu, ngô, hướng dương... 

+ Cây ngày ngắn: Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 12 giờ. ở những 

cây như: thược dược, đậu tương, vừng, gai dầu, mía, cà tím, cà phê ra hoa vào 

mua hè. 

+ Cây ngày dùi: Ra hoa trong diều kiện chiếu sáng hơn 12 giò: hành, cà 

rốt, rau diếp, sen cạn, củ cài đường, thanh long, dâu tây, lúa mì. 

- Sờ dĩ có cây ra hoa vào mùa hè, có cây chỉ ra hoa vào mùa đông do tác 

động cua quang chu kì. Quang chu kì là thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng 

tối, liôn quan tới hiện tượng sinh trưởng và phát triển của cây. 
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Quang chu kì tác động đến sự ra hoa, rụng lá, tạo cù, di chuyển các hợp 
chất quang hợp. Từ đó, tạo ra các loại cây: ngày dài ra hoa vào mùa hè và ngày 
ngắn ra hoa vào mùa đông. 

— Ý nghĩa của phitôcrôm dối với quang chu kì: Sự ra hoa của các cây ngày 
ngắn (đậu tưomg) và cây ngày dài (lúa mì) đã chịu ảnh hưởng của ánh sáng đỏ 
của phitôcrôm. 

Ánh sáng đỏ (R) có bước sóng 660nm kìm hãm sự ra hoa của cây ngày 
ngắn, nhưng kích thích sự ra hoa của cây ngày dài. 

Ánh sáng đỏ xa (FR) còn gọi là đỏ sẫm (RS) có bước sóng 730nm kìm hãm 
sự ra hoa của cây ngày dài, nhưng kích thích sự ra hoa của cây ngày ngắn. 

Cáu 5. d. 

Câu 6. Những ứng dụng về thúc đẩy sự ra hoa của cây trổng trong nông 

nghiệp: 

Hoa cúc là cây ngắn ngày, ra hoa vào mùa đông ngày ngấn, nhưng suốt 
năm có nhu cầu về hoa cúc. ta có thể dùng một màn đen tạo các đêm nhân tạo, 
do đó vào mùa hè hoa cúc vẫn nở hoa. Hay trong điều kiện ngày ngắn muốn 
tránh sự ra hoa, chiếu thêm ánh sáng "giả vờ" ngày dài (ví dụ: bắn pháo hoa cho 
cây mía không ra hoa, lượng đường không bị giảm). 

Dùng ánh sáng nhân tạo (tia lazer - helium nêon) là tia có bước sóng ngắn 

(632nm) mạnh, chiếu sang vài giây có thổ chuyển Pôéo thành p730. Còn có thể 
dùng đèn huỳnh quang, cao áp, đèn tungsten làm nguồn sáng bổ sung để tạo 

ngày dài. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Câu ỉ. d. 

Câu 2. d. 

Câu 3. a. 

Câu 4. d. 

Câu 5. l.c; 2.a; 3.b. 

Câu 6. d. 

Câu 7. 1. Sắc tố enzim; 2. Sự ra hoa, nảy mầm. 
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B. Sinh trưởng và phát triển ử động vật 

BÀI 37. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIEN ỏ động vật 

I - CẨU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Càu 1. Sự sinh trưởng khác sự phát triển ở những đặc điểm nào? 

Câu 2. Quá trình phát triển ờ ếch gồm những giai đoạn nào? Nêu đặc điểm 
của mỗi giai đoạn. 

Càu 3. Chọn phương án trả lời đúng: Sự khác nhau giữa phát triển không 

qua hiển thái và phút triển qua biến thái là gì? 

a) Phát triển không qua biến thái khác với phát triển qua biến thái ờ chỗ 
không có giai đoạn con trường thành. 

b) Phát triển không qua biến thái có con non mới nở giống con trường 
thành, còn phát triển qua biến thái có giai đoạn con non (ấu trùng) không giống 
con trưởng thành. 

c) Phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái khác nhau ờ 
nhiệt độ phát triển. 

d) Tất cả các phương án đều đúng. 

Cáu 4. Tại sao nuôi cá rô phi người ta thường thu hoạch cá sau một năm 

nuôi khi cá đạt khối lượng từ 1,5- 1,8 mà không nuôi kéo dài tới năm thứ ba 
khi cá có thể đạt tới khối lượng tôi đa 2,5 kg? 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Thế nào lù sự sinh trưởng ở động vật? 

a) Là sự gia tăng kích thước cũng như khối lượng cơ thể động vật theo thời 

gian. 

b) Là sự gia tãng kích thước cũng như khối lượng cơ thể động vật theo 
không gian. 

c) Là sự biến đổi về hình thái và sinh lí theo thời gian. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Thế nào là sự phát triển ỏ động vật? 

a) Là sự gia tăng kích thước cũng như khối lượng cơ thể động vật theo 
không gian. 

b) Là sự biến đổi theo thời gian vể hình thái và sinh lí của các tế bào, mô, 
cơ quan và cơ thể từ hợp tử thành cơ thể trường thành. 

c) Là sự gia tăng kích thước của cơ thể động vật. 
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d) Là sự gia tăng vể khối lượng cơ thể dộng vật. 

Cáu 3. Chọn câu trả lời đúng: Các giai đoạn kế tiếp của giai đoạn phôi? 

a) Giai đoạn phân cắt trứng. 

b) Giai đoạn phôi nang, giai đoạn phôi vị. 

c) Giai đoạn mầm cơ quan. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Các giai đoạn kế tiếp cùa giai đoạn hậ 

phôi? 

a) Phát triển không qua biến thái. b) Phát triển qua biến thái, 

c) Giai đoạn phân cắt trứng. d) Cả a và b. 

Cáu 5. Sắp xếp những biến đổi cơ thể dộng vật vào từng kiểu phát triển sa 
cho phù hợp. 

STT Kiểu phát triển Trả lời Những biến đổi cơ thể 

1 Biến thải hoàn toàn 1. a) Con non giống con 

2 Biến thái không hoàn toàn 2. trưởng thành. 

b) Con non có hình thái khác con 
trưởng thành. 

c) Trải qua nhiểu lần lột xác. 

d) Từ con non đến con trưởng 
thành trải qua nhiều dạng trung 
gian với hình thái khác nhau. 

Cáu 6. Chọn câu trả lời đúng: Những động vật nào có hiến thái hoàn toàn ■ 

a) Bọ cánh cứng, bướm, ruồi, tôm, cua. 

b) Muỗi, ếch, châu chấu, ve sầu, tôm 

c) Bọ cánh cứng, bướm, ruồi, muỗi, ếch. 

d) Cua, bướm, tôm, ve sầu, châu chấu. 

Cáu 7. Chọn trong các từ: Tăng thêm về kích thước, biến đổi vê' hình thó 

và sinh lí điền vào chỗ trống hoàn chỉnh đoạn văn sau: 

Sinh trường là sự....(l)..., khối lượng cơ quan và cơ thể. Sự phát triển 1 
sự...(2)... từ hợp tử dến cơ thể trưởng thành, bao gồm sự phát triển phôi và hậ 
phôi 

II - HƯỚNG ĐẴN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Càu 1. Sự sinh trưởng khác phát triển ờ chỗ sinh trường là lớn lên về kícl 
thước khối lượng của cùng một tế bào, mô, cơ quan và cơ thể, còn phát triển 1 
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inh thành tế bào, mô, cơ quan mới có cấu tạo hình thái và chức năng sinh lí 
hác hẳn cũ. Sinh trưởng và phát triển có liên quan mật thiết không tách rời 
hưng không đổng nhất. 

Cáu 2. Ở ếch - Quá trình phát triển gồm giai đoạn phát triển phôi và hậu 
hôi. Trong giai đoạn phát triển phôi từ trứng phân cắt cho ra phôi nang, phôi vị 
Ồm 3 lá phôi, phôi thần kinh với các mầm cơ quan. Trong giai đoạn hậu phôi, 
ứng nở ra nòng nọc sống tự do trong môi trường nước và sẽ biến thành ếch. 

Câu 3. b. 

Cáu 4. Nuôi cá rô phi chỉ nên thu hoạch sau một năm khi đạt l,5-l,8kg vì 
lời gian đó cá sinh trường mạnh nhanh hơn so với giai đoạn 1 năm trở đi (trên 
ơn vị thời gian và đơn vị tiêu tốn thức ăn, công chăm sóc). 

. Câu hỏi và bài tập củng cỏ kiến thức. 

Cáu 1. a. 

Cáu 2. b. 

Cáu 3. d. 

Câu 4. d. 

Cáu 5. 1. b, d; 2. a, c. 

Câu ố. c. 

Cáu 7. 1. Tăng thêm về kích thước. 

2. Biến đổi vé hình thái và sinh lí. 

àl 38. CÁC NHÂN Tố ẢNH HƯỎNG ĐẾN sự SINH TRƯỎNG VÀ 

PHÁT TRIỂN Ỏ ĐỘNG VẬT 

-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

, Câu hỏỉ và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Câu 1. Hãy tìm ví dụ chứng minh sự phát triển phụ thuộc vào giới tính. 

Câu 2. Sự sinh trường được điều hòa bời những hoocmôn nào? 

Cáu 3. Nếu biết người bị bênh lùn do thiếu GH thì cần tiêm GH ở giai đoạn 
lo? Tại sao? 

Cáu 4. Sự biến thái cùa sâu bọ được điều hoà bời những hoocmôn nào? 

a) Tirôxin. b) ơstrôgen. 

c) Testôstêron. d) Ecđixơn và juvenin. 
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Câu 5. Nếu ta đem cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc thì nòng nọc có biến 
thành ếch được không? Tại sao? 

Câu 6. Tuổi dậy thì có những đặc điểm gì và do tác động của những 
hoocmôn nào? 

Câu 7. Chu kì kinh nguyệt được điếu hòa bời những hoocmôn nào? Dựa 
vào sơ đồ hình 38.2 SGK, hãy chỉ ra những ngày nào trong chu kì kinh nguyệt 
là có thể thụ thai? 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Câu ĩ. Chọn câu trả lời đúng: Trong cùng một loài sự sinh trưởng và phát 
triển của con đực và con cái có gì khác nhau? 

a) Con đực có tốc độ lớn nhanh, sống lâu hơn. 

b) Con đực có tốc độ lớn chậm, sống lâu hơn. 

c) Con cái có tốc độ lớn nhanh, sông lâu hơn. 

d) Con cái có tốc độ lớn chậm, thời gian sống ngắn. 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: Tác dụng của hoocmôn sinh trường là gì? 

a) Tăng cường quá trình tổng hợp prôtêin trong tế bào, mô, cơ quan. 

b) Tăng cường quá trình sinh trường của cơ thể. 

■c) Làm chậm quá trình sinh sản. 

d) Cả a và b. 

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Trẻ em nếu thiểu tirôxin, cơ thể có biểu hiện 
như thế nào? 

a) Xương và mô thần kinh sinh trưởng không bình thường. 

b) Gây ra bệnh đần độn. 

c) Cơ thể sinh trường nhanh. 

d) Cả a và b. 

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Các tính trạng sinh dục thứ sinh được điều 
hoà bởi các hoocmôn sinh dục nào? 

a) Hoocmôn sinh dục ơstrôgen. 

b) Hoocmôn sinh dục testostêrôn. 

c) Hoocmôn sinh dục prôgestêrôn. 

d) Cả a và b. 

Cáu 5. Chọn câu trả lời đúng: Hoocmôn gây tác động đến chu kì kinh 
nguyệt là những loại nào? 

a) FSH, LH và ơstrôgen. b) FSH, Testostêron, juvenin. 

c) LH, ơstrôgen, eđixơn. d) Cả a, b và c. 
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Ig thai tại sao không có Câu 6. Chọn câu trả lời đúng: Trong thời kì mun 

trứng chín và rụng? 

a) Nhau thai hình thành, tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai (HCG). 

b) Hoocmôn kích dục nhau thai có tác dụng duy trì thổ vàng làm trứng 
khồng chín và rụng. 

c) Do tác dụng của hoocmôn prôgestêron và ơstrôgen. 

d) Cả a và b. 

Cáu 7. Chọn từ trong các từ FSH, LH, chức năng sinh sản điền vào ô trống 
hoàn chỉnh đoạn văn sau: 

Chu kì dộng dục ở động vật, chu kì kinh nguyệt ờ người được điều hoà bởi 
nhiêu loại hoocmôn như ...(l)...,ơstrôgen, prôgestêron, HCG. Chúng phối hợp 
tác động theo mối liên hệ ngược, bảo đảm cho chu kì kinh nguyệt cũng 
như...(2)... diễn ra bình thường. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu ỉ. Trong cùng một loài, sự sinh trưởng và phát triển của con đực và 
con cái có thể khác nhau. Thường thì con cái có tốc độ lớn nhanh hơn và sống 
lâu hom. 

Ví dụ, mối chúa lớn rất nhanh, cơ thể dài gấp đôi và nặng gấp 10 lần so với 
mối đực. Chúng có thể đẻ 6000 trứng mỗi ngày. Mối lính và mối thợ thì rất bé 

và không có khả năng sinh sản. Ở người, con trai và con gái có tốc độ sinh 
trưởng không giống nhau. 

Câu 2. Sự sinh trưởng được điểu hoà bời hoocmôn sinh trường và hoocmôn 
tirôxin. 

- Hoocmôn sinh trưởng được tiết ra từ thùy trước tuyến yên và có tác dụng 
tăng cưòmg quá trình tổng hợp prôtêin trong tế bào, mô và cơ quan, do đó tăng 
cường quá trình sinh trường của cơ thể, nhưng hiệu quả sinh trưởng còn phụ 
thuộc vào loại mô và giai đoạn phát triển của chúng. Ví dụ, GH làm cho xương 
trẻ em dài ra, nhưng đối với xương người lớn nó không có tác dụng. Đối với 
người lớn tăng tiết GH sẽ sinh bệnh to đầu xương chi. 

— Hoocmôn tirôxin được sản sinh ra từ tuyến giáp, tác dụng làm tăng tốc độ 
chuyển hóa cơ bản, do đó tăng cường sinh trường, ở trẻ em, nếu thiếu tirôxin sẽ 
làm cho xương và mô thần kinh sinh trường không bình thường và do đó có thể 
gây bệnh đần độn. Đối với người lớn, tirôxin không có tác dụng như vậy vì 
xương và hệ thần kinh đã sinh trưởng đầy đủ. Sản sinh tirôxin bị rối loạn 
thường dẫn đến các bệnh nhược giáp (thiếu tirôxin) là do chuyển hoá cơ bản 
thấp dẫn đến nhịp tim chậm, huyết áp cao, kèm theo phù viêm. Trái lại, trong 
bệnh cường giáp (quá nhiều tirôxin) chuyển hóa cơ bản tăng cao dẫn đến nhịp 
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tim nhanh, huyết áp thấp, gầy sút cân, kèm theo là mắt lồi, bướu tuyến giáp 
(cần phân biệt với bệnh bướu tuyến giáp không kèm mắt lồi là do thiếu iôt 
trong chế độ ãn). 

Cáu 3. Nếu biết người bị bênh lùn do thiếu GH thì cần tiêm ở giai đoạn còn 
trẻ vì ở giai đoạn còn trẻ, tốc độ sinh trường diễn ra mạnh nên GH mới pná t huy 
được tác dụng, còn đến giai đoạn đã trường thành, tốc độ sinh trưởng ciậm lại 
thì GH không phát huy được tác dụng, trái lại có thổ gây tác hại, ví dụ g.ây to 
đầu xương chi. 

Câu 4. d. 

Câu 5. Sự biến (tói nòng nọc thành ếch là một quá trình biến đổi ờ nức dô 
phân tử, tế bào, mô và cơ quan, đòi hỏi phải có nhân tố tác động. Nhài t ô tác 
động quan trọng nhất là hoocmôn tuyến giáp, nó giúp sự phát triển của ếclh qua 
biến thái từ ấu trùng ờ trong nước đến ếch sống trên cạn. 

Nếu ta cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc thì nòng nọc sẽ không biếi tthành 
ếch bời vì không còn có tirôxin để kích thích sự biến thái ( vì tuyến giáp sản 
sinh ra tirôxin). 

Cảu 6. Đối với con người, tuổi dậy thì là giai đoạn phát triển trong đó trẻ 
em đã phát triển thành người lớn có khả năng sinh sản. Đối với nữ vàokhioảng 

13-14 tuổi, đối với nam 14-15 tuổi. Đến tuổi dậy thì dưới tác dụng :ủ.a các 
hoocmôn sinh dục, cơ thể có nhiều biến đổi trong cơ quan sinh dục cĩng như 
xuất hiện các đặc điểm sinh dục thứ sinh, như nam có râu, giọng nói t ầm, cơ 
phát triển, nữ phát triển lớp mỡ dưới da làm người cân dối mềm mại hơi, ngực 
phát triển, mông to.... 

Những hoocmôn tác động đến tuổi dậy thì là các hoocmôn siih dục. 
ơstrôgen là hoocmôn sinh dục cái do buồng trứng tiết ra do tác dụng đềui hòa 
phát triển các tính trạng sinh dục cái. Testostêron là hoocmôn sinh dục đực do 
tinh hoàn tiết ra có tác dụng điều hoà phát triển các tính trạng sinh dục drc. 

Câu 7. Chu kì kinh nguyệt được điều hòa bởi nhiều loại hoocmon như: 
hoocmôn kích nang trứng (FSH) và hoocmôn thể vàng (LH) do tuyến yêi tàết ra 
phối hợp với hoocmôn ơstrôgen có tác dụng kích thích phát triển nang t-únng và 
gây rụng trứng xảy ra trong 14 ngày đầu của chu kì kinh nguyệt. 

Trứng được rụng vào ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu có kinh. Trứng ụing sẽ 
có khả năng thụ tinh và như vậy sau ngày thứ 14 kể từ ngày bắt đầu cókiinh là 
thời gian có khả năng thụ thai. Nếu ta tính khả năng sống của tinh trùng ttrong 
ống dẫn trứng (khoảng 2 ngày) và thời gian trứng lưu lại ờ trong ống dẫi tirứng, 

ta có thể tính được thời gian có khả năng thụ thai là 4-5 ngày (trước ngìy 14 là 
2 ngày và sau ngày 14 là 2 ngày). 
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2. Câu hỏi và bài tập củng cỏ kiến thức 

Cáu 1. c. 

Cáu 2. d. 

Cáu 3. d. 

Cáu 4. d. 

Câu 5. a. 

Cáu 6. d. 

Câu 7. 1. FSH, LH; 2. Chức năng sinh sản. 

Bài 39. CÁC NHÂN Tố ẢNH HƯỎNG ĐẾN SINH TRƯỞNG 

VÀ PHÁT TRIỂN ỏ ĐỘNG VẬT (tiếp theo) 

l-CAU HỎI VẢ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Càu 1. Nêu một số nhân tố của môi trường gây ảnh hường đến sinh trưởng 
và phát triển cùa đông vật và con người. 

Càu 2. Nêu các biộn pháp cải tạo giống vật nuôi (cải tạo giống và cải thiện 
môi trường). 

Cúu 3. Nêu các biện pháp phòng tránh thai chủ yếu để đảm bảo kế hoạch 
hóa gia đình. 

Cáu 4. Hãy chọn phương án đúng: Các chất độc hại gây quái thai vì: 

a) Chất dộc gây chết tinh trùng. 

b) Chất độc gây chết trứng. 

c) Chất độc gây chết hợp tử. 

d) Chất độc gây lộch quá trình sinh trưởng và phát triển. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Các yếu tô'môi trường nào ảnh hưởng tới sự 
sinh trưởng và phát triển ỏ động vật? 

a) Ánh sáng, 02, cơ2. b) Muối khoáng, nưóe. 

c) Nhiệt độ, độ ẩm. d) Cả a, b và c. 

Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Các hiện pháp cải tạo vật nuôi cho năng 
suất cao nhất? 

a) Cải tạo giống di truyén. b) Cải thiện môi trường, 

c) Chăm sóc đúng kĩ thuật. D) Cả a và b. 
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Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Muốn chuẩn đoán thai sớm, thai mưng bệnh 
di truyền người ta dùng các phương pháp nào? 

a) Kĩ thuật siêu âm. b) Chọc màng ối. 

c) Sinh thiết nhau thai. d) Cả a, b và c. 

Câu 4. Sắp xếp tác động vào từng biện pháp tránh thai sao cho phù hợp. 

STT Biện pháp tránh thai Trả lời Tác dộng và hiệu quả 

1 Bao cao su 1. a) Diệt vi trùng 

2 Vòng tránh thai 2. b) Úc chế rụng trứng 

3 Thuốc diệt tinh trùng 3. c) Ngăn cản tinh trùng vào dạ con gặp trứng 

4 Viôn ưánh thai 4. d) Ngăn cản trứng vào vòi dẫn trứng 

5 Thắt Ống dẫn tinh 5. e) Không có trứng rụng 

6 Thắt Ống dẫn trứng 6. g) Ngăn cản tinh trùng gặp trứng 

7 Tính vòng kinh 7. h) Ngăn cản không cho tinh trùng xâm nhập 

8 Xuất tinh ngoài 8. vào dạ con. Hiệu quả 90% 

i) Ngăn cản sự làm tổ của phôi ở dạ con. 
Hiệu quả: 90% 

Câu 5. Chọn từ trong các từ: Kế hoạch hóa gia đình, phòng tránh thai điển 
vào chỗ trống hoàn chỉnh đoạn vản sau: 

Để phục vụ cho chiến lược dân số và...(l)..., nhiều biện pháp bảo vệ sức 
khỏe sinh sản và...(2)...đã được áp dụng, nhằm nâng cao chất lượng dân số và 
phát triển bền vững. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Câu 1. Các yếu tố của môi trường gây ảnh hưởng đến sinh trường 
và phát triển của động vật và con người gồm yếu tố thức ăn và yếu tố môi 
trường. 

- Yếu tố thức ăn: 

Thức ăn là yếu tố quan trọng gây ảnh hưởng đến tốc độ sinh trường và phát 
triển của động vật qua các giai đoạn. 

Nuôi lợn thịt ở giai đoạn cai sữa nếu tăng hàm lượng lizin trong khẩu phần 
ăn từ ó,45% lên 0,85% lợn sẽ lớn nhanh hơn (tăng trọng từ 80g/ngày lên 
210g/ngày tăng gần 3 lần). Chăn nuôi gia súc, gia cầm với thức 
ăn thiếu vitamin, thiếu nguyên tô' vi lượng thì vật nuôi sẽ bị còi và sản lượng 
kém. 

- Yếu tố môi trường: 
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Các yếu tố môi trường như lượng 02, COi, nước , muối khoáng, ánh sáng, 
nhiệt độ, độ ẩm...đều gây ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển của động vật. 
Nòng nọc chỉ có thể lớn và phát triển trong môi trường nước. Cá sống trong các 
vực nước bị ô nhiễm, nống dô ôxi ít sẽ chậm lớn, không sinh sản. Cá rô phi lớn 

nhanh ừ nhiệt độ 30°c, nếu nhiệt độ xuống quá 18°c chúng sẽ ngừng lớn và 
ngừng đè. Các chất độc hại, chất gây đột biến và gây quái thai đều có tác động 
làm sai lệch sự phát triển và gây nên quái thai. 

Càu 2. Cắc biện pháp cải tạo giống vật nuôi: 

_ Cái tạo giống di truyền 

Bàng phương pháp lai giống kết hợp với kĩ thuật thụ tinh nhân tạo, công 
nghộ phôi nhàm tạo ra giống vật nuôi có năng suất cao, thích nghi với điều kiện 

địa phương. Ví dụ: lai lợn ỉ với lợn ngoại tạo ra giống I lai tăng khối lượng xuất 

chuổng từ 40 kg (ỉ thuần) lên lOOkg (ỉ lai). 

_ Cải thiện môi trường 

Cái thiện môi trường sống thích hợp tối ưu cho từng giai đoạn sinh trưởng 
và phát triển của vật nuôi, nhằm thu được sản phẩm tối đa với chi phí tối thiểu. 
Có các biện pháp cải thiện môi trường như sử dụng thức ăn nhân tạo chứa đủ 
chất dinh dưỡng, cải tạo chuồng trại, sử dụng chất kích thích sinh trưởng, 
hoocmôn... 

Câu 3. Các biện pháp phòng tránh thai chủ yếu là: 

Dùng bao cao su 

_ Đạt vòng tránh thai 

_ Dùng viên thuốc tránh thai 

_ Phẫu thuật đình sản 

_ An toàn tự nhiên: Giai đoạn an toàn (không có trứng rụng) và xuất tinh ra 
ngoài (ngăn tinh trùng không gập trứng). 

Cứu 4. d. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiên thức 
Câu 1. d. 

Câu 2. d. 

Câu 3. d. 

Câu 4. 1. h; 2. i; 3. a; 4. b; 5. c; 6. d; 7. e; 8. g. 

Càu 5. 1. Kế hoạch hóa gia đình; 2 Phòng tránh thai. 
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Chương rv. SINH SẢN 

A. Sinh sản ở thực vật 

Bài 41. SINH SẢN VÔ TÍNH Ỏ THỰC VẬT 

I - CÂU HỔI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Câu 1. Thế nào là sinh sản vô tính? 

Câu 2. Trình bày cơ sờ khoa học và phương pháp của các hìnhi thúỉc ìhân 
giống (giâm, chiết, ghép, nuôi cấy mô). 

Cáu 3. Nêu các ưu thế của sinh sản vô tính. 

Cứu 4. Chọn phương án trả lời đúng: Phương pháp nhân giống \vô tinh nào 
có hiệu quà nhất hiện nay? 

a) Gieo từ hạt. b) Chiết cành, 

c) Giâm cành d) Nuôi cấy mô. 

Cáu 5. Nêu ứng dụng và thành tựu vể sinh sản vô tính trên thế gới., t-ong 
nước và địa phương của trường. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Thế nào là sinh sản vô tính ở thực vật?> 

a) Là sự hình thành cơ thể mới mang đặc tính giống hệt cây mẹ. 

b) Là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa tính đực và cáii. 

c) Là sự hình thành cơ thể mới từ hạt. 

d) Cả a và b 

Cáu 2. Chọn câu trả lời dúng: Các hình thức sinh sán vô tinh ò thự- v>ột: 

a) Sinh sản bào tử. b) Sinh sản sinh dưỡng, 

c) Nuôi cấy mô. d) Cả a và b. 

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Phương pháp nhân giông sinh dưỡnịg thân 
tạo ỏ thực vật có lợi thê'gì? 

a) Giữ nguyên tính trạng dị truyển với hộ số nhân giống cao, rúit ng;ắn thời 
gian ra hoa, tạo quả. 

b) Rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây. 

c) Sớm thu hoạch và biết trưóc đặc tính của quả. 

d) Tăng khả năng thích ứng của cây. 
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Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: ưu điểm cùa phưưttg pháp nuôi cấy mô ỏ 

thực vật? 

a) (ỉóp phần tạo nhanh giống mới. b) Tạo giống cây sạch bênh. 

c) Hiệu quả kinh tế cao. d) Cả a, b và c. 

Càu 5. Chọn câu trả lời đúng: Nuôi cay mó dã dược thực hiện trên những 

đối tượng nào? 

a) Chuối, dứa, gừng, cà phê, mía, khoai tây. 

b) Lúa, tam thất, du dủ. gấc. 

c) Hoa hồng, phong lan, cây ngập mặn. 

d) Cả a, b và c. 

Cảu 6. Chọn trong các từ: Sinh dưỡng nhân tạo, có hiệu quà cao điền vào 
chỗ trống hoàn chinh đoạn văn sau: 

ở thực vật bậc cao ngoài sinh sản sinh dưỡng tự nhiên, còn có sinh 
sản...(l)... như: phương pháp giâm, chiết, ghép, nuôi cấy mô, để nhân nhanh 
và...(2)... trong việc tạo giông mói. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CẢU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu I. Sinh sản vô tính là sự hình thành cơ thể mới mang đặc tính giống 
hệt cây mẹ, từ bào tử hay một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá, chồi...) 
không có sự kết hợp giữa tính đực, cái. 

Hiệu quả của phương pháp này là nhân giống nhanh, nhiều và có giá trị 
kinh tế cao. 

Cáu 2. 

STT 
Các hình thức 

nhân giống 
Cơ sở khoa học Phương pháp tiến hành 

1 Giâm cành Sinh sản sinh dưỡng, có 
đù ẩm 

Lấy một đoạn thân, cành rẻ hay 
mành lá cắm xuống đất ẩm cho ra 
rẻ, phát triển thành cây hoàn chỉnh 

2 Chiết cành Sinh sản sinh dưỡng Chọn cây khoẻ, mập, gọt bỏ lớp vỏ 
ở cành, bọc đất mùn quanh chỗ bóc 
vỏ (ghim giữ phần vỏ bóc xuống 
lớp đất mật), giữ ẩm, đợi khi cành 
ra rẻ cắt rời khỏi cây mẹ đem trồng 

3 Ghép Hai cây phải cùng loài, 
cùng giống, chỉ khác 
nhau ở một sô' đăc tính 
mong muốn ờ gốc ghép 

Lấy một đoạn thân,cành, chổi của 
một cây này ghép lên thân hay gốc 
cùa một cây khác sao cho phần vỏ 
có các mô tương đồng tiếp xúc, ãn 
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khớp với nhau, chỏ ghép lién lại, 
chất dinh dưỡng của gốc ghép sẻ 
nuôi cành ghép 

4 Nuôi cấy mô Dựa trên nguyên lí cơ bản 
vé sinh sản sinh dưỡng là 
tế bào là đơn vị cơ bản 
của sự sống cùng mang 
một lượng thông tin di 
truyén đù để mã hóa cho 
sự hình thành một cơ thể 
mới 

Lấy các tế bào tách rời nutì trong 
mổi trường dinh dưỡng thích hợp 
có đầy đủ chất dinh dưỡng có thể 
nuôi cấy mô để tạo nên câj hoàn 
chỉnh. 

Câu 3. Một ưu thế của sinh sản vô tính là con cháu sinh ra thu nhậi một bô 
gen tương tự với bố mẹ chúng tiếp tục sinh để sinh sản, bộ gen đó được thử 
nghiêm trong chọn lọc tự nhiên và diễn ra có kết quả tốt. Nếu con cháu dược 
sống trong cùng một điều kiện như bố mẹ chúng, chúng sẽ tồn tại và sinh sản 
với kết quả cao. 

Một ưu thế thứ hai của sinh sản vô tính là cá thể và quần thể .lày sinh 
trưởng nhanh chóng hơn là sinh sản hữu tính, bời vì các thành viên của sinh sản 
vô tính có thể sinh sản khi còn trẻ. 

Cuối cùng, một cây ờ hình thức sinh sản vô tính có thể tận dụng Ví phủ kín 
diện tích trồng trọt, nhất lá trồng bằng đoạn cơ thể (giâm cành, một phần củ, 
rễ), diện tích cây trồng nhanh được tận dụng hơn nhiều cây khác. Các đoạn cơ 
thể, đặc biệt khi chúng đang tiếp xúc với bô' mẹ chúng ở dạng thân bò bay thân 
rễ, không chỉ bao phủ nhanh đất ưồng mà còn to mập sống khoẻ hơn cíc hạt. 

Tuy nhiên, xét về phương diện tiến hóa sinh sản vô tính chỉ là phiêí bản tạo 
các cá thể trùng lặp giống hệt nhau không có tính đa dạng nên không tkích nghi 
với điếu kiện môi trườftg‘thay đổi hay biến hóa chống lại bệnh tật, nên có nguy 
cơ tuyệt chủng. 

Cáu 4. b. 

Cáu 5. Nhân giống bằng phương pháp sinh sản vô tính được áp dtng rộng 
rãi ngoài vườn, đồng ruộng của nông dân và bằng nuôi cấy mô ữong Ịhòng thí 
nghiệm. 

Hiện nay, đã nhân giống được các cây ãn quả (cam, chanh, dứa, tà chua), 
khoai tây, cà rốt, thuốc lá, các loại hoa và dược liệu quý. 

Ở Việt nam tại các phòng thí nghiệm đã nuôi cấy mô các loại câ/ ăn quả 
(cam, chanh, dứa, nho), các loại hoa nhập nội. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Cáu 1. d. 

Câu 2. d. 
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Cáu 3. a. 

Cáu 4. d. 

Câu 5. d. 

Cáu 6. 1. Sinh dưỡng nhân tạo; 2. Có hiệu quả cao. 

Bài 42. SINH SẢN HỮU TÍNH ỏ THỰC VẬT 

I - CAu H ỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mói 

Cáu I. Phân biệt sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính. 

Cáu 2. Trình bày một chu kì phát triển từ hạt đến hạt. Nêu các hình thức 
thụ phấn. Tại sao nói thực vật có hoa có sự thụ tinh kép? 

Cáu 3. Nêu những biến đổi chủ yếu khi quả chín. 

Câu 4.. Trong thực tế đã có ứng dụng nào làm quả chín nhanh hay chín chậm? 

Cáu 5- Chọn phương án trà lời đúng: Trítng được thụ tinh ở: 

a) Bao> phấn. b) Đầu nhụy, 

c) Ống phấn. d) Túi phỏi. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô kiến thức 

Cáu ĩ. Chọn câu trả lời đúng: Sinlì sản hữu tính khác sinh sđh vô tính ở 

điểm nào?' 

a) Có giao tử 

b) Kết hợp giữa giao tử đực và cái thông qua thụ tinh. 

c) Tạot thành hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 2.. Chọn câu trả lời đúng: Hạt phấn được hình thành như thế nào? 

a) Hạt phấn được hình thành từ tế bào hạt phấn mẹ (2n). 

b) Hạt phấn được hình thành từ tế bào bô' lưỡng bội (2n). 

c) Hạt phấn được hình thành từ tế bào sinh dưỡng. 

d) Cả ỉb và c 

Cáu 3. Sắp xếp bản chất các quá trình vào từng quá trình sao cho phù hợp 
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STT Quá trình Trả lời Bản chất 

1 Thụ phấn 1. a) Sự hợp nhất của nhân giao tử đực và ỹiao 

tử cái hình thành hợp tử. 

2 Thụ tinh 2. b) Sự vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm 

nhụy. 

3 Thụ tinh kép 3. c) Sự hợp nhất của 2 nhân tinh trùng: mồt với 

tê bào trứng, một với nhân lưỡng bội 

Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: Khi quà chín có những biến đổi gì vỉ' hình 
thúi và sinh lí? 

a) Diệp lục giảm đi, carôtenôitt lại được tổng hợp thêm. 

b) Mùi vị xuất hiện do các chất thơm có bản chất este, anđêhit, xêtôn. 

c) Pectat canxi có ở tế bào quả xanh bị phân hủy, các tế bào rời nhau, 
xenluzơ vách tế bào bị thủy phân, làm tế bào của vỏ và ruột mềm ra. 

d) Cả a, b và c. 

Cảu 5. Chọn câu trả lời đúng: Làm thế nào để cho quả chậm chín? 

a) Khi hàm lượng C02 tăng lên đến 10%, hô hấp bị ức chế, làm quả chậm 

chín. 

b) Ở nhiệt độ thấp quả chậm chín. 

c) Nhiột độ cao quả cũng chậm chín. 

d) Cả a và b. 

Câu 6. Chọn từ trong các từ: Giao tử cái, chuyển vận hạt phấn điền vào chỗ 
trống hoàn chỉnh đoạn văn sau 

Sinh sản hữu tính là hình thức tạo cây mới do sự kết hợp của giao tử đực (n) 
và...(l)...(n) tạo hợp tử 2n. 

Sự thụ phấn là quá trình...(2)... sang đẩu vòi nhụy. Có sự tự thụ phấn và thụ 
phấn chéo (nhờ gió, nưóc, sâu bọ, người). 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VẢ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu 1. Sinh sản hữu tính là hình thức tạo cơ thể mới do có sự kết hợp của 
hai giao tử (n) mang tính đực (tinh trùng) và tính cái (trứng) thông qua sự thụ 
tinh tạo nên hợp tử (2n). Hợp tử phát triển thành cơ thể mới. nó khác sinh sản 
vô tính là có giao tử đực và cái, có sự kết hợp giao tử đực và giao tử cái, thụ tinh 
thành hợp tử. 

Còn sinh sản vô tính không có sự kết hợp của giao tử đực và cái để tạo 
thành hợp tử. 
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Càu 2. — Một chu kì phát triển từ hạt đến hạt hao gồm các quá trình: hình 
thành hạt phân —> hình thành túi phôi -» thụ phấn —> nảy mầm của hạt phấn 
-> thụ tinh -> tạo quả, kết hạt. 

+ Hình thành hạt phấn: Hạt phấn được hình thành từ tế bào mẹ hạt phấn 
(2n). Mỗii tế bào mẹ khi giảm phân cho 4 hạt phấn đơn bội (n). Bên trong hạt 
phÁn gôm hai tế bào: tế bào dinh dưỡng phân hóa thành ống phấn, tế bào bé sẽ 
phíít sinh cho hai giao tử đực (tinh trùng). 

+ Hình thành túi phôi: Một tế bào lưỡng bội nầm gần lỗ thông của noãn 
phAn chia giảm phân cho bôn tế bào con đơn bội. Một trong bốn tế bào sẽ phân 
chia liên tiếp đê tạo nên túi phôi, ba tế bào đơn bội kia tiêu biến dần. Túi phôi 
chứa noãn cầu đơn bội (n) (trứng) và nhân phụ (2n). 

+ Thiạ phấn: Thụ phấn là quá trình chuyển hạt phấn từ nhị sang đầu vòi 
nhụy của hoa trên cùng cây (tự thụ phấn), hay rơi trên đầu nhụy một cây khác 
(thự phấn chéo). 

Sự thụ phấn chéo có thể do tác nhân tự nhiên (gió, nước, sâu bọ) hay nhân 
tạo (do người). 

+ Nảy mầm của hạt phấn: Hạt phấn rơi đầu nhụy gặp thuận lợi sẽ nảy mầm 

mọc ra m<ột ống phấn. Ông phấn theo vòi nhụy đi vào báu nhụy. Hai giao tử đực 
nằm trong ống phấn được ống phấn mang tới noãn. 

+ Thụ tinh: Khỉ ống phấn đến noãn, qua lỗ noãn tới túi phôi, một giao tử 
đực kết hựp với noãn cầu thành hợp tử 2n, còn giao tử thứ hai kếp hợp với nhân 
phụ 2n để tạo thành nội nhũ 3n. 

Sau thụ tinh, bầu nhụy biến đổi thành quả noãn biến đổi thành hạt. Các bộ 
phân khác như dài, cánh hoa, vòi nhụy sẽ rụng đi. 

- Có hai hình thức thụ phấn ờ thực vật là: tự thụ phấn và giao phấn (gió, 
nưdc, sâu bọ) hay nhân tạo do người. 

- ở tỉhực vật bậc cao có sư thụ tinh kép là do cả hai giao tử đực đều tham 
gia vào thiụ tinh. Trong đó, một giao tử đực kết hợp với noãn cầu thành hợp tử 
2n. Còn gĩiao tử đực thứ hai kết hợp với nhân phụ 2n để tạo thành nội nhũ 3n. 

Cáu 3k Khi quả chín có nhữnng thay đổi sinh hóa rất mạnh mẽ. 

Có sựr biến dổi màu sắc: Diệp lục giảm đi, carôtenôit (gồm carôten và 
xantôphin) lại được tổng hợp thêm. 

Mùi vị xuất hiện do các chất thơm có bản chất este, anđêhit, xêtôn, các chất 
ancalôit V'à axit hữu cơ giảm đi còn fructôzơ, saccarôzơ tàng lên. Êtilen hình 
thành. 

Khi qiuả chín, pectat canxi có ờ tế bàtf quả xanh bị phân hủy, các tế bào 
rời nhau, xenluđôzơ vách tế bào bị thủy phân làm tế bào của Vỏ và ruột quả 
mềm ra. 
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Cáu 4. Muốn làm quả chín nhanh hay chậm, người ta dùng các búộn pháp: 

— Dùng êtilen (do đất đèn sinh ra) làm quả chín nhanh. 

- Để nơi lạnh, nơi nhiều C02 làm quả chín chậm. 

- Auxin kết hợp với nhiệt độ thấp bảo quản được lâu. 

Câu 5. d. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Câu 1. d. 

Cáu 2. a. 

Câu 3. 1. b; 2. c; 3. a. 

Câu 4. d. 

Câu 5. d. 

Cáu 6. 1. Giao tử cái; 2. Chuyển vận hạt phấn. 

B. Sinh sản ở động vật 

Bài 44. SINH SẢN VÔ TÍNH ỏ ĐỘNG VẬT 

l-CAU HỔI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu 1. Sinh sản vô tính là gì? Vì sao các cá thể con trong sinh Siảt vô tính 
giống hệt cơ thể mẹ? 

Câu 2. Có những hình thức sinh sản vô tính nào? Sinh sản vô tíínl ờ dộng 
vật da bào bậc thấp có gì giống và khác với sinh sản vô tính ở dộng vạ đa bào 
bậc cao? 

Câu 3. Vì sao trinh sinh là một hình thức sinh sản đặc biệt nhưng c> thể coi 
đó là hình thức sinh sản vô tính? 

Câu 4. Vì sao trong ghép mô, dạng dị ghép không thể thành công ? 

Câu 5. Nhân bản vô tính là gì? Ý nghĩa của nhân bản vô tính? 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: Sinh sàn vô tính là gì? 

a) Là hình thức sinh sản chỉ cần một cơ thể gốc. 

b) Là hình thức sinh sản cần hai cơ thể gốc 
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c) Là hình thức sinh sản inà cá thể gốc phân thành nhiêu mảnh, các mảnh 

kết hợp vói nhau tạo thành cơ thể mới. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 2. Chọn câu trả lời dúng: Cơ sỏ tể báo học cùa sinh sản vô tính là gì? 

a) Dựa trên cơ sở của phàn bào giảm nhiễm. 

b) Dựa trên cơ sở của phân bào nguyên nhiễm. 

c) Dựa trên sự tái sinh của cơ thê gốc. 

d) Dựa trên cơ sở sự phát triển thành cơ thê mới từ trứng (giao tử cái) không 

qua thụ tinh. 

Càu 3. Sắp xếp các đại diện của động vật vào từng hình thức sinh sản vô 

tính sao cho phù hợp. 

STT Hình thức sinh sàn vô tính Trả lời Các động vật 

i Phân đôi 1. a) Bọt biển 

2 Nảy chồi 2. b) Ong, kiến 

3 Phân mảnh 3. c) Amíp, trùng giày 

4 Trinh sinh 4. d) Thủy tức, san hô 

e) Trùng roi xanh 

Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: ưu điểm của sinh sản vỏ tính ở động vật? 

a) Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể sinh ra con cháu vì vây cố lợi 
trong trường hợp mật độ quần thể thấp. 

b) Tạo ra số lượng lớn con cháu giống hệt nhau và giống hột cá thể gốc ban 
đầu trong một thời gian ngắn. 

c) Tạo ra các cá thể thích nghi với môi trường sống ổn định. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 5. Chọn câu trả lời đúng: Nhân hàn vô tính lả gì? 

a) Là hiện tượng chuyển nhân của một tế bào xôma vào một tế bào trứng đã 
lấy mất nhân. 

b) Kích thích tế bào đó phát triển thành một phôi. 

c) Làm phôi phát triển thành một cá thể mới. 

d) Cà a, b và c. 

Câu 6. Chọn từ trong các từ: Chi cần một cơ thể gốc, phân đôi, mọc chổi 

điển vào chỗ trống hoàn thiện đoạn vãn sau: 

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản ...(1)... . Cơ sở tế bào học của sinh 
sản vô tính là phân bào nguyên nhiễm. 

Sinh sản vô tính có các hình thức: ...(2)..., phân mảnh và tác sinh tạo cơ thể mới 



II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Câu 1. Sinh sản vô tính ỉà hình thức sinh sản chỉ cần một cơ thể gốc. Cơ thể 
gốc tách thành 2 hoặc nhiếu phần, mỗi phần phát triển thành cơ thể mới (mà 
không có sự kết hợp giữa các yếu tố đực và cái). 

Cơ sở tế bào học của sinh sản vô tính là phân bào nguyên nhiễm. Do vậy, 
các cá thể mới được sinh ra giống hệt nhau và giống hệt cơ thể mẹ. 

Cáu 2.—Ò động vật có các hình thức sinh sản vô tính như: 

+ Phân đôi 

+ Mọc chồi 

+ Phân mảnh 

+ Tái sinh 

- Sự giống và khác nhau giữa sinh sản vô tính ờ động vật đa bào bạc thấp 
và động vật đa bào bậc cao được thể hiện ờ bảng dưới: 

STT So sánh Động vật đa bào bậc thấp 1 Động vật bậc cao 

1 Giống 
nhau 

Cơ thể mới được hình thành không có sự kết hợp của giao tử đực và 
giao tử cái, mà sự hình thành cơ thể mói từ một tế bào gốc ban đầu 
nhò nguyên phân 

2 Khác 
nhau 

_ 

- Cơ thể mới được hình thành 
từ một tế bào hoặc một mô 
nào đó trên cơ 
thể gốc 

- Không có sự kết hợp giữa 
giao tử đực và giao tử cái. 

- Hiếm găp 

- Thể hiện trong giai đoạn phát triển 
phôi sóm, từ một phôi ban đầu có 
thể tách thành hai hoặc nhiều phôi 

- Mỗi phôi phát triển thành một cơ 
thể nhờ nguyên phân 

- Giao tử cái có thể phát triển thành 
một cơ thể mới mà không qua thụ 
tinh (trinh sinh) 

Câu 3. Trinh sinh là một hình thức sinh sản đặc biệt nhưng có thể coi dó là 
hình thức sinh sản vô tính vì hình thức sinh sản này là giao tử cái (trứng) có thể 
phát triển thành một cơ thể mà không qua thụ tinh, không có sự tham gia của 
giao tử đực. 

Cáu 4. Khi mô lạ ghép vào cơ thể nhận, cơ thể nhận có thể sản xuất những 
kháng thể tiêu diệt hoặc ức chế các tế bào của mô ghép. Do mỗi cơ thể đều có 
tính miền dịch đối với những prôtêin (hàng rào sinh học). Nên trong ghép mô 
dạng dị ghép không thành công được. 
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Cau 5. Nhân bản vô tính là hiện tượng chuyển nhan của một tế bào xôma 

vào tế bào trứng đã lấy mất nhan, rồi kích thích phát triển thành một phôi, từ dó 

làm cho phôi phát triển thành cơ thể mới. 

Nuôi c ấy mô và nhân bàn vô tính có ý nghĩa rất lớn trong chăn nuôi, trồng 

trọt và trong y học, thẩm mĩ. Người ta hy vọng sẽ áp dụng được kĩ thuật nhân 

bản vô tính) tạo ra được các mô, các cơ quan mong muốn, từ đó thay thế các mô, 

cơ quan bị bệnh, bị hỏng ở người bệnh... 

2. Câu hỏ i và bài tập củng cô kiến thức 

Càu ỉ. a. 

Cáu 2. b. 

Câu 3. 1. c, e; 2. d; 3. a; 4. b. 

Câu 4. d 

Càu 5. d. 

Câu 6. 1. Chỉ cần một cơ thể gốc; 2. Phân đôi, mọc chồi. 

Bài 45. SINH SẢN HỮU TÍNH ỏ ĐỘNG VẬT 

I - Câu hỏii và bài ỉập tiếp thu kiến thức mới 

Càu 1. Thế nào là sinh sản hữu tính? Sự khác nhau giữa sinh sản hữu tính 
với sinh sảm vô tinh? 

Câu 2. Thế nào là sự thụ tinh? Bản chất của sự thụ tinh? 

Câu 3. Vì sao sinh sản hữu tính tiến hóa hơn sinh sản vô tính? 

Càu 4. Vì sao giao phối tiến hóa hơn tự phối? , 

Câu 5. Vì sao đẻ con tiến hóa hơn đẻ trứng? 

Câu 6. Hãy nêu một sô' hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính và giải thích. 

Câu 7. Trong quá trình tiến hoá, động vật chuyển từ đời sống dưới nước lên 
trên cạn sẽ gãp những trở ngại gì liên quan đến sinh sản? Những trở ngại đó 
được khắc phục như thế nào? 

2. Câu hỏii và bài tập củng cô kiến thức 

Câu ỉ. Chọn câu trả lời đúng: Thế nào là sinh sản hữu tính? 

a) Là hình thức sinh sản tạo ra cá thể mới có sự tham gia của hai giao tử 
đực và cái. 

b) Kèmi theo sự tổ hợp vật chất di truyển. 

c) Là hiình thức sinh sản tạo ra cá thể mới giống hệt cá thể gốc. 

d) Cả a và b. 
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Cáu 2. Sắp xếp các đại diện vào từng hình thức thụ tinh sao cho phu hợp. 

STT Hình thức thụ tinh Trả lời Các đại diện 

1 

2 

Thụ tinh ngoài 

Thụ tinh trong 

1. 

2. 

a) Mèo, chó, khỉ 

b) Cá, ếch, CÓC 

c) Sư tử, hổ, báo 

d) Sơn dương, hươu, nai 

e) Cá trắm, cá mè, cá quả. 

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Các hình thức sinh sản hữu tính ỏ động vật 

a) Đẻ trứng. b) Đẻ trứng thai (noãn thai sinh). 
c) Đẻ con (thai sinh). d) Cả a, b và c. 

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Bản chất cùa sự thụ tinh là gì? 

a) Là sự xâm nhập của tinh trùng vào trứng. 
b) Là sự kết hợp nhân của hai giao tử. 

c) Có sự tổ hợp vật chất di truyền. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 5. Chọn câu trả lời đúng: Tại sao nói hình thức thụ tinh trong tiến hóa 
hơn hình thức thụ tinh ngoài? 

a) Trứng được thụ tinh và phát triển trong dạ con. 

b) Phôi được bảo vệ và thu nhận chất dinh dưỡng từ máu mẹ cho đến lúc cơ 
thể sống độc lập. 

c) Sự tiếp hợp giữa tinh trùng và trứng xảy ra dễ dàng hơn. 

d) Cả a và b. 

Câu 6. Chọn từ trong các từ: Tạo ra cá thể mới, sự tổ hợp điển Víào chỗ 
trống hoàn chỉnh đoạn văn sau: 

Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản...(l)... nhờ sự tham gia củi giao tử 
đực và giao tử cái, hình thức này luôn kèm theo...(2)... vật chất di truyềi. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CAU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mối 

Câu 1. - Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản tạo ra cá thể mới có sự 
tham gia của 2 giao tử đực và cái, hình thức này luôn kèm theo sự tò hiỢp vật 
chất di truyền. 

- Sự khác nhau giữa sinh sản hữu tính với sinh sản vô tính: 

+ Sinh sản vô tính không có sự kết hợp giữa giao tử đực và gia> ttử cái; 
sinh sản hữu tính có sự kết hợp của giao tử đực và cái. 

+ Sinh sản vô tính không có sự tổ hợp vật chất di truyền; sinh sảin hữu 
tính luôn kèm theo sự tổ hợp vật chất di truyền. 
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+ Sinh sản hữu tính tiến hóa hơn sinh sản vô tính. 

Cáu 2. — Sự thụ tinh là kết hơp của giao tử đực và giao tử cái hình thành 
hợp tử. 

- B;in chất của sự thụ tinh là sự tổ hợp vật chất di truyền của giao tử đực và 
giao tử cái hình thành hợp tử. 

Càu 3. Sinh sản hữu tính tiến hóa hơn sinh sản vô tính vì: Sinh sản vô tính 
chỉ cần một cá thể gốc, sự phát triển thành cơ thể mới không có sự kết hợp giữa 
yếu tò' dực và cái, không có sự tổ hợp vật chất di truyền nên các cá thể mới 
được sinh ra giống hệt nhau và giống hệt cơ thể mẹ, kém thích nghi trong điều 
kiện môi trường thay đổi. 

Sinh sản hữu tính luôn kèm theo sự tổ hợp vật chất di truyền, do có sự tổ 
hợp lại vật chất di truyền tạo ra nhiều biến dị tổ hợp. Ở cá thể con mang đặc 
điểm di truyền phong phú của bỏ' và mẹ có thể thích nghi và phát triển trong 
điều kiện môi trường sống thay đổi nên hình thức sinh sản hữu tính ưu việt hơn 
so với hình thức sinh sản vồ tính. 

Câu 4. Giao phối mới có sự kết hợp giữa 2 loại giao tử ở 2 cá thể khác 
nhau, một cá thể sản sinh ra tinh trùng, một cá thể sản sinh ra trứng, rồi hai loại 
giao tử đực và cái này thụ tinh với nhau để hình thành cơ thể mới, có sự tổ hợp 
vật chất di truyẻn tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ở cá thể con, nên cá thể con thích 
nghi và phát triển trong điéu kiện môi trường sống thay đổi tốt hơn tự phối và 
tiếp hợp. 

Cảu 5. Nhiều động vật như cá, ếch, bò sát, chim, đa số cỏn trùng và nhiều 
động vật ờ nước thường đẻ trứng. Trứng có thể được thụ tinh trước khi đẻ (bó 
sát, côn trùng, chim) hoặc thụ tinh ngoài sau khi đẻ (ếch, cá, cầu gai...). Trứng 
thụ tinh sẽ nở ra con non, phôi không được nuôi dưỡng, bảo vộ trong cơ thể mẹ 
nên khả năng phát triển, sống sót kém. 

Đẻ con thì phôi được nuôi dưỡng, bảo vệ trong cơ thể mẹ, đảm bảo cho sự 
sống sót và phát triển tốt hơn đẻ trứng, nến đẻ con tiến hóa hơn đẻ trứng. 

Câu 6. Một số hướng tiến hoá của sinh sản hữu tính: 

- Về phương thức thụ tinh: Từ tiếp hợp đến tự phối (tự thụ tinh) đến giao 
phối (thụ tinh chéo). 

- Về các hình thức sinh sản: Từ đẻ trứng đến đẻ trứng thai (noãn thai sinh) 
rồi đến đẻ con (thai sinh). 

Cáu 7. Trở ngại của động vật ở nuức lên cạn có liên quan đến sinh sản: 

Thụ tinh ngoài không thực hiên được vì không có môi trường nước. Trứng 
đẻ ra sẽ bị khô và dễ bị các tác nhân khác làm hỏng như nhiệt độ quá cao hoặc 
quá thấp, ánh sáng mặt tròi mạnh, vi khuẩn xâm nhập... 
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Khắc phục: Thụ tinh trong. Đẻ trứng có vỏ bọc dày hoặc phôi thai phát 
triển trong cơ thể mẹ. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Cáu 1. d. 

Câu 2. 1. b, e; 2. a, c, d. 

Cáu 3. d. 

Cáu 4. d. 

Câu 5. d 

Câu 6. 1. Tạo ra cá thể mới; 2. Sự tổ hợp. 

Bài 46. Cơ CHẾ ĐIỂU HOÀ SINH SẢN 

l-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Câu I. Có thể điều hoà sinh sản ở động vật bằng những cơ chế nào? Cho ví dụ. 

Câu 2. Vì sao cơ chế điều hoà sinh tinh và điều hoà sinh trứng đều được 
thực hiện theo cơ chế ngược. 

Câu 3. Vẽ sơ đồ và giải thích cơ chế điểu hoà sinh trứng. 

Cáu 4. Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testostêrons có ảnh hưởng 
đến quá trình sản sinh tinh trùng hay không? Vì sao? 

Câu 5. Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH, ơstrôgen và progestêron có 
ảnh hưởng đến quá trình sản sinh trứng hay không? Vì sao? 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô kiến thức 
Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: Quá trình sinh sản tinh trùng vù trưng chịu 

những sự chi phối nào? 

a) Chi phối của hệ nội tiết. 

b) Chi phối của hệ thần kinh. 

c) Chi phối của các yếu tố môi trường. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: Những hoocmôn điêu hoà sự tạo trứng? 

a) FSH kích thích sự phát triển của bao noãn. 

b) LH làm bao noãn chín, gây rụng trứng, tạo thể vàng. 

c) LH kích thích thể vàng tiết hoocmôn prôgestêron ức chế rụng trứng. 

d) Cả a, b và c. 
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Cáu.?. Chọn câu trả lời đúng: Tại sao uống thuốc tránh thai lại chông thụ thai? 

a) Uống thuốc này vào thời gian ở giữa chu kì kinh nguyột đã tăng cao ức 

chế tiết PSH và LH nên không có trứng rụng. 

b) Vì thuốc có chứa ơstrôgen và prổgestêron tổng hợp. 

c) Các hoocmôn tổng hợp sẽ nhanh chóng bị phân huỷ. 

tỉ) Cả a, b và c. 

Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: Vai trò trực tiếp của prôgestêron vù ơstrôgen 

lù gì? 

a) Kích thích nang trứng phát triển. 

b) Làm cho niêm mạc tử cung phát triển dày lên. 

c) Làm cho trứng chín và rụng. 

d) Kích thích tuyến yên tiết FSH và LH. 

Cáu 5. Sắp xếp các hoocmôn vào từng bộ phận sao cho phù hợp. 

STT Bộ phận Trả lời Các hoocmôn 

1 Tinh hoàn 1... a) FSH. 

2 Tuyến yên 2... b) LH. 

3 Buồng trứng 3... c) Testosteron. 

d) ơstrogen. 

e) Progesteron. 

Câu 6. Chọn từ trong các từ: Bao noãn, gây rụng trứng điển vào chỗ trống 
hoàn chỉnh đoạn văn sau: 

Đối với con cái: FSH kích thích sự phát triển của ...(1).... LH làm bao noãn 
chín, ...(2)..., tạo thể vàng và kích thích thể vàng tiết ra hoocmôn prôgestêron. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Càu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Câu 1. Có thể điều hoà sinh sản ở động vật bằng tác động của môi trưòng 
hoặc do tác dộng hệ nội tiết và hệ thần kinh. Nhimg điều hoà bằng hệ nội tiết 
đóng vai trò quan trọng nhất. 

Cơ chế điẻu hoà sinh sản bằng hệ nội tiết chủ yếu là điều hoà sinh tinh 
trùng và cơ chế điều hoà sinh trứng. Tuyến nội tiết tăng hay giảm tiết hoocmôn 
sinh dục dều tác động trực tiếp lên quá trình sinh tinh trùng ở tinh hoàn và sản 
sinh trứng ở buồng trứng. 

Hệ thần kinh chi phối quá trình sản sinh tinh trùng và trứng thông qua hệ 
nội tiết, trong khi đó các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quá trình sản sinh 
tinh trùng và trứng thông qua tác động lên hệ thần kinh và hệ nội tiết. 
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* Ví dụ: cơ chế điều hoà sinh trứng: 

FSH kích thích sự phát triển của bao noãn. LH làm bao noãn chín, gáy rụng 
trứng, tạo thể vàng và kích thích thể vàng tiết ra hoocmôn prôgestêron. 

Đầu tiên vùng dưới đồi tiết ra GnRH (nhân tố gây chế tiết ra FSH) kích 
thích thuỳ trước tuyến yên tiết ra FSH và LH gây hưng phấn làm noãn chín, 
đồng thời tăng cường sự phát triển của thể vàng. 

Buồng trứng cũng có tác động ngược trở lại bằng cách tiết ra ơstrôgen và 
prôgestêron. Các chất này khi được tiết ra vói số lượng ờ mức tối đa sẽ tác động 
ngược lên tuyến yên và vùng dưói đồi, có tác dụng gây ức chế các cơ quan trên 
tiết ra FSH và LH. Trường hợp trứng không được thụ tinh, thể vàng teo lại và 
thoái hoá; vùng dưới đồi kích thích lên tuyến yên làm tuyến này tiết ra FSH và 
LH và một chu kì mới được phát động trở lại để hình thành nang noãn mới. 

Prôgestêron ức chế sự rụng trứng không phải do kết quả trực tiếp tác động 
lên buồng trứng mà do sự ức chế tiết các nhân tố dưới đồi. Những thuốc chống 
thụ thai có chứa ơstrôgen và prôgestêron tổng hợp cũng có tác dụng ức chế sự 
rụng trứng. Các hoocmôn tự nhiên nhanh chóng bị phân huỷ còn các hoocmôn 
tổng hợp có khác ít nhiểu với hoocmỏn tự nhiên về cấu trúc phân tử, vì vậy phân 
huỷ còn chậm hơn nhiều. Khi uống các thuốc này vào thời gian ở giữa chu kì 
kinh nguyệt đã tăng cao ức chế tiết FSH và LH, vì vậy không xảy ra rụng trứng. 

Cáu 2. Cơ chế điều hoà sinh tinh và điều hoà sinh trứng đều được thực hiện 
theo cơ chế ngược vì: ơstrôgen và prôgestêron có tác động thổng qua vùng dưới 
đồi ức chế tuyến yên tiết FSH và LH. 

Câu 3. HS học và tự vẽ theo hình 46.1 SCiK và giải thích sự điều hoà tạo 
trứng thực hiện theo cơ chế ngược. 

Câu 4. Rối loạn sản xuất hoomôn FSH, LH và testostêon có ảnh hưởng đến 
quá trình sản sinh ra tinh trùng. Vì FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh 
trùng, LH kích thích tế bào kẽ (tế bào Lêiđ.ich) sản xuất ra testostêrôn. 
Testostêrôn kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng. Vì vây tăng hay giảm 
sản xuất hoomôn FSH, .ICSH làm thay đổi nồng độ testostêrôn, làm ảnh hường 
dến quá trình sản sinh tinh trùng. 

Cáu 5. Rối loạn sản xuất hoomôn FSH, LH, ơstrôgen và progestôron có 
ảnh hưởng đến quá trình sản sinh trứng. Vì FSH, LH kích thích phát triển nang 
trứng, làm cho trứng chín và rụng. Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH của 
tuyến yên thì sẽ làm rối loạn quá trình trứng chín và rụng. Nồng độ prôgesterôn 
và ơstrôgen trong máu có tác dụng lên quá trình sản xuất hoomôn FSH, LH cùa 
tuyến yên, vì vậy ảnh hưởng đến quá trình sinh trứng. 

2. Cảu hỏi và bài tập củng cô kiến thức 

Càu 1. d. 

Cáu 2. d. 
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Càu 3. a. 

cắu 4. b. 

Cáu 5. 1. c; 2. a, b; 3. d, e. 

Cáu 6. 1. Bao noãn; 2. Gây rụng trứng. 

Bài 47. ĐIỂU KHIỂN SINH SẢN Ỏ ĐỘNG VẬT VÀ 

SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ỏ NGƯỜI 

I - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Câu 1. Để tăng sinh ở động vật cần phải có những biện pháp nào? 

Càu 2. Vì sao có thể điều khiển được giới tính đàn con của vật nuôi? Việc 
điéu khiển giới tính của dàn con có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi? 

Cáu 3. Nuôi cấy phôi có vai trò gì trong chãn nuôi và trong sinh đẻ ờ người? 

Câu 4. Nêu các biện pháp tránh thai và cơ sở khoa học của các biên pháp 
đó. Nêu hậu quả của việc phá thai ờ tuổi vị thành niên? 

Câu 5. Vì sao cần giáo dục dân sô' và giáo dục sức khỏe sinh sản cho vị 
thành niên? 

2. Câu hỏi và bàl tập củng cỏ kiến thức 

Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Tại sao có nhóm đẻ nhiều con trong một lứa? 

a) Do có nhiều trứng cùng chín . 

b) Do có nhiều trứng cùng rụng. 

c) Do nhiểu trứng cùng được thụ tinh trong cùng một thời điểm. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: Các thí nghiệm gây "đa thai" nhân tạo à 
động vật quỷ hiếm chỉ đè một con trong một lứa? 

a) Tiêm hoocmôn tuyến dưới não để làm nhiểu trứng chín, rụng và thụ tinh 
cùng một thời điểm để cho nhiều thai. 

b) Nuôi hợp tử đang phân chia trong môi trường nuôi cấy đặc biệt để tách 
riêng các tế bào con do hợp tử sinh ra. 

c) Dùng tơ thắt phôi non thành 2 hoặc nhiều khối độc lập rồi cấy trở lại dạ 
con để được nhiểu con trong một lứa. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 3. Sắp xếp tác dụng của các biện pháp tránh thai vào từng biện pháp 
sao cho phù hợp. 
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STT Biện pháp Trả lời Tác dụng 

1 Dụng cụ tử cung 1. a) Kích thích niêm mạc tử cung chống Bi sư 

2 Triêt sản nữ 2. làm tổ của trứng. 

3 Triệt sản nam 3. b) Cắt và thắt hai đầu ống dản tinh (tinh trùng 

không ra ngoài găp trứng đươc). 
4 Tính vòng kinh 4. 

c) Cắt và thắt hai đầu ống dẫn trứng (ngin cho 
5 Bao cao su 5. trứng không găp tinh trùng). 

d) Ngân không cho tinh trùng gặp trứng trong 

âm đạo. 

e) Tính những ngày trứng chín và rụng (không 

cho tinh trùng gặp trứng). 

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Phụ nữ dưới 19 tuổi nên sử dụng hiện pháp 
tránh thai nào? 

a) Sử dụng thuốc tránh thai chứa nhiéu hoocmôn sinh dục nữ. 

b) Sử dụng biện pháp triệt sản. 

c) Sử dụng dụng cụ tử cung. 

d) Thắt Ống dẫn trứng. 

Cáu 5. Chọn câu trả lời đúng: Biện pháp nào sau đây không được coi là 
hiện pháp thực hiện sinh đẻ có kê hoạch? 

a) Nạo hút thai. 

b) Dùng bao cao su. 

c) Dùng thuốc tránh thai. 

d) Dùng biện pháp tính chu kì vòng kinh. 

Câu 6. Chọn từ trong các từ: Biện pháp tránh thai, biện pháp uống thuốc 
tránh thai điền vào chỗ trống hoàn chỉnh đoạn văn sau: 

Cần phải hạn chế sinh dẻ ở người. những.r(l)... như: dùng bao cao su, dạt 
vòng tránh thai, ...(2)..., xuất tinh ngoài âm đạo; hoặc dùng biộn pháp dinh sản 
(thắt Ống dẫn tinh và ống dẫn trứng). 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới 

Cáu 1. Người ta có thể dùng biện pháp gây đa thai nhân tạo để tăng sinh ở 
động vật, đặc biệt là động vật quý hiếm chỉ đẻ một con trong một lứa. 

Có thể tiêm hoocmôn tuyến dưới não để làm nhiều trứng chín, rụng và thụ 
tinh cùng một thời điểm để cho nhiều thai. 
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Người ta cũng có thể nuôi hợp tử đang phân chia trong môi trường nuôi cấy 
đặc biệt, chứa enzim tripsin để tách riêng các tế bào con do hợp tử sinh ra, hoặc 
dùng tơ buộc thắt phôi non thành 2 hoặc nhiều khối độc lập, rồi cấy trờ lại dạ 
con, dê được nhiêu các thể con sinh ra cùng vào một thời điểm. 

Càu 2. — Có thể điều khiển được giới tính đàn con của vật nuổi là do dựa 
vào đạc điểm của tinh trùng và phôi. 

Tách tinh trùng thành 2 nhóm: nhóm tinh trùng mang nhiễm sắc thể giới 
tính X và nhóm tinh trùng mang nhiêm sắc thể Y bằng các biện pháp kĩ thuật 
như: li tâm, điện li... 

Thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm, rồi nuôi hợp tử trong dung dịch nuôi 
dưỡng ở nhiệt độ thích hợp, chờ cho đến lúc thành phôi. Tế bào của thai cái có 
chứa một khối nhiễm sắc thể đậm màu gọi là thể Bar, còn tế bào của thai đực 
thì không. Tùy yêu cầu, có thể hủy phôi không thích hợp hoặc cấy phôi thích 
hợp v;)o dạ con của con cái. 

- Ý nghĩa của việc điều khiển giới tính đàn con: 

Theo lí thuyết thì tỉ lệ đực cái là 1: 1, nhưng trên thực tế thì tỉ lệ này có sự 
chênh lệch tùy loài. 

Trong chăn nuôi có lúc cần nhiều con đực, có lúc cần nhiều con cái tùy 
thuộc vào mục đích chăn nuôi. Muốn tăng nhanh đàn gia súc, thu hoạch trứng, 
sữa, cần tăng nhiêu con cái, mà không cần tăng con đực, có thể dùng thụ tinh 
nhân tạo, một con đực thụ tinh cho nhiều con cái. Muốn thu được nhiều thịt và 
các sản pnảm khác như ỉen của cừu, tơ tằm...cần nhiêu con đực. 

Cáu 3. KI thuật nuôi cấy phôi ra đời và phát triển trong những năm gần 
đây, tuy gồm nhiều biện pháp phức tạp nhưng cũng thành công bước đầu và 
giải quyết được một sô' vấn đề trong tăng sinh ở động vật. 

Ví dụ, gây đa thai nhân tạo ở những động vật quý hiếm vốn chỉ đẻ 1 con 
trong một lứa. Người ta tiêm hoocmôn thúc dẩy sự chín và rụng nhiều trứng 
cùng một lúc rồi lấy trứng đó ra ngoài, tiến hành thụ tinh nhân tạo để được 
nhiểu hợp tử. Cấy riêng từng hợp tử vào dạ con của những con cái "mang thai 
giúp" để được nhiéu con. 

Người ta cũng đã sử dụng phương pháp tách hợp tử đang phân chia ờ giai 
đoạn 4, 8 tế bào thành từng tê' bào riêng, sau đó cấy riêng từng tế bào phôi vào 
dạ con của những con cái "mang thai giúp" để dược nhiẻu con từ một trúng đã 
thụ tinh đáng lẽ chỉ là một con. 

Cáu 4. Các biện pháp tránh thai như: dùng bao cao su, vòng tránh thai, 
thuốc uống tránh thai, xuất tinh ngoài âm đạo; hoặc dùng biện pháp đình sản 
(thắt Ống dẫn tinh và ống dẫn trứng). 

Hậu quả của việc đẻ nhiều, đẻ dày, phá thai tự nhiên là, có thể gây thùng tử 
cung, xuất huyết (nếu phá thai muộn), nhiễm trùng vùng chậu, thai ngoài tử 
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cung, sa dạ con, vô sinh, có thể dẫn đến tử vong; ảnh hưởng đến tâm lí, sức 
khoẻ và nòi giống. 

Câu 5. Hiện nay, tình trạng dân số cao quá mức, diều kiện sống của xã hội 
không dù đảm bảo dẫn đến nghèo nàn lạc hậu. Cần giáo dục thanh niên thực 
hiện kế hoạch hóa gia đình của chính phủ để đảm bảo hạ tỉ lộ tãng dân số, phù 
hợp với mức sống. Phải giáo dục sức khoẻ vị thành niên, vì tuổi vị thành niên là 
tuổi mới dây thì chưa đủ điều kiện tâm, sinh lí để có thại, sinh con, do đó có thể 
dẫn đến hậu quả xấu cho sức khoẻ và học tập. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức 

Câu 1. d. 

Câu 2. d. 

Cáu3. l.a;2.c; 3.b; 4.e; 5.d. 

Câu 4. c. 

Câu 5. a. 

Câu 6. 1. Biện pháp tránh thai; 2. Biện pháp uống thuốc tránh thai. 

Bài 48. ÔN TẬP CHƯONGII, III VÀ IV 

I-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập hệ thống hoá kiến thức 

Cáu I. Điền nội dung phù hợp hoàn thành bảng: Vận động hướng động và 

vận động cảm ứng ở động vật. 

STT Vấn để Vận động hướng động Vận động cảm ứng 

1 Khái niệm 

2 Phân loại 

Cáu 2. Điền nội dung phù hợp hoàn thành bảng: Câm ứng ở động vật. 

STT Các nhóm dộng vật Cơ quan 
cảm ứng 

Hình thức và mức độ* 
cảm ứng 

1 Ruột khoang 

2 Đối xứng hai bên (giun, sán) 

3 Thân mểm, giáp xác, sâu bọ 

4 Động vật có xương sống 
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Câu 3. Điền nội dung phù hợp hoàn thành bảng: Điện sình học và dẫn truyền. 

STT Các vấn đẻ Nội dung 

1 Điện thế nghỉ (điện tĩnh) 

2 Điên thế dộng (điện động) 
_____ 

Truyén xung trong sợi thần kinh 

Truyền xung trong cung phản xạ 

Càu 4. Điển nội dung phù hợp hoàn thành bảng: Tập tính động vật. 

STT Loại tập tính Khái niệm Ví dụ minh hoạ 

1 Bẩm sinh 

~~2ị Học được (thứ sinh) 

Càu 5. Điền nội dung phù hợp hoàn thành bảng: Sinh trưởng và phát triển 

ở thực vật vù dộng vật. 

STT V ấn đề Thực vật Động vật 

1 Khái niệm 

2 Sinh trường và phát triển 

”1 Hoocmồn 

"1 Điểu hoà phát triển 

Câu 6. Điến nội dung phù hợp hoàn thành bảng: Sinh sân à thức vật vù 

động vật. 

Các hình thức sinh sản Thực vật Động vật 

Sinh sản vô tính 

Sinh sản hữu tính 

2. Câu hỏi trác nghiệm khách quan 

Hăy chọn phương án trả lời đúng 

Cáu 1. Mức độ cảm ứng của động vật có xương sống là: 

a) Phản ứng toàn thân b) Phản xạ. 

c) Phản ứng. d) Hình thức của phản ứng. 

Cáu 2. Hưng phấn dẫn truyền trong cung phản xạ theo chiều: 

a) Từ cơ quan thụ cảm đến trung ương thần kinh và đến cơ quan đáp ứng. 
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b) Từ cơ quan đáp ứng đến trung ương thần kinh. 

c) Từ điểm kích thích về hai phía. 

d) Từ trung ương thần kinh đến cơ quan đáp ứng và tới cơ quan thụ cảm. 

Cáu 3. Chất nào trong số các chất dưới đây không cần cho nuôi cây mô 
thực vật? 

a) Auxin. b) Gibêreỉin. 

c) Xitôkinin. d) Êtilen. 

Câu 4. Chu kì kinh nguyệt của người không chịu sự điều hoà bời hoocmôn: 

a) ơstrôgen. b) Prôgestêron. 

c) Ecđixơn d) FSH. 

Cảu 5. Chọn câu trả lời đúng: Hình thức sinh sủn vô tinh được thể hiện ỏ 
cày não? 

a) Mía, sắn, khoai. b) Ngô, đậu, vừng, mía. 

c) Lạc, xoài, măng cụt. d) Sắn, lúa, mía, cà. 

Câu 6. Chọn câu trả lời đúng: Biện pháp tránh thui nào được áp dụng phổ 
biến ở dịu phương em? 

a) Dùng bao cao su. 

b) Đặt vòng tránh thai. 

c) Xuất tinh ngoài âm đạo. 

d) Dùng thuốc ưánh thai. 

e) Đình sản nam và nữ. 

Càu 7. Chọn câu trả lời đúng: Hình thức sinh sàn dinh dưỡng tự nhiên lủ: 

a) Cây mới được tạo ra từ đoạn cây cắm xuống đất. 

b) Cây mới được tạo ra từ chổi của cây ghép lên thân của một cây khác. 

c) Cây mới mọc lên thân từ thân bò, thân củ, rễ củ hoặc lá. 

d) Cây mới được mọc lên từ những chồi mới trên gốc một cây đã bị chạt. 

Cáu 8. Chọn câu trả lời đúng: Trong các cây trồng bằng cách giâm, loại 
cây dễ sông nhất là loại cây nào? 

a) Các loại cây ăn quả vì cành của chúng có nhiều chồi. 

b) Các loại cây sống ờ bùn lẩy vì ờ môi trường ẩm cành dễ mọc rễ. 

c) Các loại cây thân chứa nhiều chất dinh dưỡng hoặc có nhựa mủ là chất 
dự trữ cho sự ra rễ và mọc chổi như sắn, rau muống, khoai lang, xương rồng... 

Cáu 9. Chọn câu trả lời đúng: Thế nào là sự thụ phẩn? 

a) Hiên tượng hạt phấn chuyển đến đầu nhuỵ. 

b) Hiện tượng hạt phấn nảy mầm trên đầu nhuỵ. 
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e) Hiện tượng tế bào sinh dục đực của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục 

cá chứa trong noãn cùa nhuy hoa. 

d) Cả 3 cftu đều sai. 

Cáu 10. Chọn câu trả lời đúng: Hạt được tạo thành do bộ phận nào? 

a) Hợp tử sau khi thụ tinh. b) Noãn sau khi được thụ tinh, 

c) Bầu của nhuỵ. d) Phần còn lại của noãn sau khi thụ tinh. 

Cáu 11. Chọn câu trả lời đúng: Bộ phận nào của hoa biến đổi thành quả? 

a) Nhuỵ của hoa. 

b) Tất cả các bộ phận của hoa. 

c) Phôi và phôi nhũ được hình thành sau thụ tinh. 

d) Bầu cùa nhuỵ. 

Câu 12. Chọn câu trả lời đúng: Tác động của auxin? 

a) Các chất kích thích lá và rụng quả. 

b) Các chất kích thích phát triển nụ bên. 

c) Các chất ức chế phát triển chiều dài. 

d) Các chất kích thích kéo dài tế bào và phát triển rễ. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CẢU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP. 

1. Câu hỏi và bài tập 

Cáu 1. Vận động hướng động vù vận động cảm ứng ở động vật. 

STĨ Vấn đề Vận động hướng dộng Vận động cảm ứng 

Khái niệm Là sự vân động cùa cây 

về phía tác nhân kích 

thích của môi trường 

Là vận đông cùa cây dưới ảnh hưởng cùa 

tác nhân môi trường từ mọi phía lên cơ thể. 

Phân loại - Hướng đất 

- Hướng sáng 

- Hướng nưóc 

- Hướng hoá 

- Vận động theo sự trương nước: cây 

trinh nữ, cây ăn sâu bọ. 

- Vận động theo đồng hổ sinh học: tạo 

giàn, nở hoa, thức ngủ. 

Cáu 2. Cảm ứng ở động vật. 

ỹr Các nhóm 

động vật 

Cơ quan cảm ứng Hình thức và mức độ cảm ứng 

Ruột khoang Hệ thần kinh lới Mức độ: Phản ứng toàn thân chính 

xác. 

Đối xứng hai 

bên (giun, sán) 

Chuỗi hạch 

thần kinh bụng 

Mức độ: Phản ứng cục bộ và đơn 

giản 
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3 Thân mềm, giáp 
xác,sâu bọ 

Hệ thần kinh dạng hạch 
(hạch não, ngực, bụng) 

Mức đô: Phản ứng tương đối phức 
tạp và khá chính xác. 

4 Động vật có 
xương sống 

Hệ thần kinh hình ống Mức độ nhiều: Phản xạ phức tạp 
và chính xác. 

Cáu 3. Điện sinh học và dẫn truyền. 

STT Các vấn đề Nội dung 

1 Điện thế 
nghỉ 

Điện thế nghỉ (còn gọi là điện tĩnh hay điên màng) là hiệu điẻn 
thế giữa trong và ngoài màng cùa nơtron. Trong trạng thái 
không bị kích thích, điện thê này có được là do sự phân bô 
không đổng đều các ion giữa bên trong và bên ngoài màng do 
tính thấm có chọn lọc của màng sinh chất. 

2 Điện thê 
hoạt động 

Điện thế hoạt động (hay còn gọi là điện động) là sự thay đổi 
hiệu điện thế giữa bên trong và bên ngoài màng khi nơtron bị 

ịkích thích, đã làm thay đổi tính thấm cùa màng gây nên khử 
cực, đảo cực và tái phân cực để trờ vể điện tĩnh. 

3 Truyển xung 
trong sợi 
thần kinh 

Hưng phấn được ưuyền đi trong sợi thần kinh dưới dạng xung 
thần kinh theo cả hai chiều (kể từ nơi kích thích). 

4 Truyền xung 
trong cung 
phản xạ 

Trong cung phản xạ, xung thần kinh chỉ được dẫn truyền theo 
một chiều nhất định từ cơ quan thụ cảm quan trung ương thần 
kinh đến cơ quan đáp ứng nhờ sự có mặt của các xináp. 

Cáu 4. Tập tính động vật. 

STT Loại tập tính Khái niệm Ví dụ minh hoạ 

1 Bẩm sinh Là những tập tính cơ bản cùa 
cơ thể động vật mà ngay từ 
khi sinh ra đã có, mang tính 
bản năng và di truyền. 

Tập tính phóng lưỡi bất mồi của 
cóc, tập tính sinh sản ở động 
vật, tập tính di cư... 

2 Học được 
(Thứ sinh) 

Là loại tập tính được hình 
thành trong quá trình sống 
do học tập hoặc do có sự bàn 
giao giữa các cá thể cùng 
loài. 

Tập tính tránh mồi khi bị nhầm 
của cóc, tập tính ở động vật bậc 
cao và người... 

Cáu 5. Sinh trường và phát triển ỏ thực vật và dộng vật. 

STT Vấn đề Thực vật Động vật 

1 Khái 
niệm 

_ Sinh trưởng là quá trình tăng 
sô' lượng tế bào làm cây lón 
lên, tạo cơ quan dinh dưỡng rễ. 

_ Sinh trưởng là sự gia tăng kích 
thước cũng như khối lượng cơ thế 
động vật. 
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1 Vấn dé Thực vật Đông vật 

Sinh 

trưởng, 

phát 

triển 

thân, lá. 

_ Phát triển là quá trình biến 

đổi vể chất lượng các cấu trúc 

và chức năng sinh hoá của tế 
bào làm cho cây ra hoa#kết 

quả, tạo hạt. 

_ Phát triển là sự biến dổi theo 

thời gian về hình thái và sinh lí 

cùa các tế bào, mô, cơ quan và cơ 
thể từ hợp tử thành cơ thể trường 

thành. 

_ Sinh trưởng gồm sinh trưởng 

sơ cấp và sinh tưởng thứ cấp. 

_ Phát triển: biến đổi các cấu 

trúc và chức năng sinh lí cùa tế 
bào xen kẽ với sinh trưởng. 

_ Sinh trưởng gồm hai loại, sinh 

trưởng không qua biến thái và 

sinh trưởng qua biến thái. 

_ Phát triển gồm hai loại, loại phát 

triển không qua biến thái và phát 

triển qua biến thái. 

Điều hoà 

sinh 

trưởng 

Phitôhoocmôn là chất điểu hoà 

sinh trưởng của thực vật bao 

gồm hai nhóm: nhóm kích 

thích sinh trưởng và nhóm kìm 

hãm sinh trưởng. 

Điều hoà sinh trưởng được thực 

hiện bởi hoocmôn sinh trưởng 

(GH) và hoocmôn tirôxin. 

Điếu hoà 

phát 

triển 

Phitôcrôm là sắc tô enzim có 

tác dụng điều hoà sự phát triển. 

Chất này tác động đến sự ra 

hoa, nảy mầm, tổng hợp sắc 

tố... 

_Đối với loại phát triển biến thái 

được điểu hoà bởi hoocmôn biến 

thái và lột xác ecđixơn và juvenin. 

_ Đối với loại phát triển không 

qua biến thái được điều hoà bởi 

các hoocmôn sinh dục. 

Câu 6. Sinh sàn ở thực vật vù động vật 

S'T Vấn để Thực vật Động vật 

Sinh sản 

vô tính 

Là sự hình thành cây mới có 

đặc tính giống cây mẹ, từ một 

phần cùa cơ quan sinh dưỡng. 

Là hình thức sinh sản chỉ 
cần một cá thể mẹ để tạo ra 

cá thể con. _ 
Sinh sản 

hữu tính 

Là hình thức tạo cá thể mới do 

có sự thụ tinh của hai giao tử 
đực và cái. 

Là hình thức sinh sản tạo cá 

thể mới nhờ có sự tham gia 

của giao tử đực và giao tử cái. 

2. Câu hỏi trác nghiệm khách quan 

Cáu 1. b. 

Càu 2. a. 

Câu 3. d. 

Cáu 4. c. 

Càu 5. a. 
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Cáu 6. b. 

Cáu 7. a, c. 

Cáu 8. c. 

Cáu 9. a. 

Cáu 10. b. 

Cáu 11. d. 

Cáu 12. d. 
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MỤC LỤC 

Trang 

Lời nói đáu 3 

Phẩn IV - SINH HỌC cơ THỂ 
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